U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMARUL COMUNEI TOMEŞTI,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10.994 DIN 21.08.2020

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local
“ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI"

Consiliul Local al comunei Tomeşti, județul Iași,
Examinând proiectul de hotărâre cu nr. 10.994 din 21.08.2020, privind constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport
public local “Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi" - proiect din iniţiativa
primarului;
Analizând Referatul nr. 10.995 din 21.08.2020 al secretarului general al comunei
prin care se propune aprobarea constituirii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de
utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “Asociaţia Metropolitană de
Transport Public Iași Iaşi",
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul C.L.
Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru și a statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificarile și completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanta nr.51/2019 pentru modificarea si completarea unor
acte normative în domeniul transportului de persoane;
Având în vedere Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al parlamentului European și
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și
rutier de călători și de abrogare a regulamentelor(CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.
24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă participarea comunei Tomeşti, prin Consiliul Local, în calitate de
membru fondator, la constituirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Asociaţia
Metropolitană de Transport Public Iaşi", persoană juridică de drept privat şi de interes
public.
Art. 2 Se aprobă actul constitutiv al Asociaţiei Metropolitane de Transport
Public Iaşi în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei
Metropolitane de Transport Public Iaşi în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta
hotărâre.
Art.3. (1) “Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi" va avea sediul în
imobilul din Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.12, etaj I, cam.6, aflat în proprietatea
Municipiului Iaşi.
(2) Se aprobă patrimoniul social iniţial al Asociaţiei de 8.000 lei şi participarea
Consiliului Local Tomești la patrimoniul iniţial cu o contribuţie în numerar în valoare de
500 lei.
(3) Se aprobă achitarea cotizaţiei, care pentru primul an de activitate se va stabili
în Adunarea Generală de constituire a asociației.
Art. 4 Se aprobă împuternicirea domnului primar Ştefan Timofte să semneze, în
numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Tomeşti, Actul constitutiv şi Statutul
Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Iaşi, anexate la prezenta hotărâre.
Art. 5 Se desemnează, ca reprezentant al comunei Tomeşti în Adunarea Generală
a Asociaţiei, primarul comunei Tomeşti domnul Ştefan Timofte, iar în lipsa acestuia
viceprimarul comunei Tomeşti.
Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Primarul comunei
Tomeşti, Direcţia Tehnică, Serviciul Juridic.
Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica: Primarului comunei Tomești, Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalității, Consiliului Judeţean Iaşi si Asociaţiei
Zona Metropolitana Iaşi.
Adoptată azi : 27.08.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general comună,
Gabriel MANCAȘ

