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ANGHELESCU Teodora, primarul Comunei Bezdead, județul Dâmbovița 
 Având in vedere: 

- referatul de aprobare privind necesitatea înființării ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA, nr. 3817 / 
18.05.2020, întocmit de primarul comunei; 
- raport de specialitate privind necesitatea înființării ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA, înregistrat sub nr. 
3818 /18.05.2020; 
- prevederile art. 89, alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5),  art. 90, alin. (1) art. 91 și art. 92 
din O.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile 
administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată 
prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-
cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta; 
-prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020;  
-prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020; 
-prevederile HCL Bezdead nr. 105/16.10.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat 
intre Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Pucioasa si Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Bezdead, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moțăieni, Unitatea, 
Administrativ-Teritorială Comuna Vârfuri, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Brănești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Glodeni pentru realizarea proiectului: 
REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ORAȘUL PUCIOASA Șl IN ZONELE 
FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA; 
- H.C.L. Bezdead nr. 41/29.03.2018 privind aprobarea participării UAT Comuna Bezdead 
în calitate de asociat la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
(ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA;  
-Dovada disponibilității denumirii propuse pentru constituirea ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA, 
eliberată de Ministerul Justiției la data de 07.05.2020, sub nr. 181384; 
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- prevederile ghidului specific Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon 
în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă 
- Scrisoare finalizare a etapei ETF nr. 5867 / 07.04.2020 transmisă de către O.I. ADR Sud 
MUNTENIA; 

- avizul tuturor comisiilor de specialitate. 

În temeiul art. 136, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
P R O P U N E  

 
Art. 1. Se aprobă participarea U.A.T. Comuna Bezdead, prin Consiliul local Bezdead, în 
calitate de asociat, la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
(ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA (denumita în continuare Asociație), 
persoana juridica de drept privat și statut de utilitate publică. 
 
Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA, conform Anexei 1 
la prezenta hotărâre și Statutul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
(ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art. 3. (1) Se aprobă inființarea sediului social al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA în orașul Pucioasa,  
str. Pajiștei, nr. 4, județul Dâmbovița, imobil ce apaține domeniului public al U.A.T. Orașul 
Pucioasa.   
      (2) Se aprobă încheierea unui contract de comodat între U.A.T. Orașul Pucioasa și 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC 
ZONA PUCIOASA, ce va avea ca obiect folosința imobilului clădire prevăzut la alin. (1) cu 
destinația de sediu social al Asociației, conform Anexei 3 și planului de amplasament și 
delimitarea bunului imobil conform Anexei nr. 4 la prezenta propunere ; 

 (3) Se aprobă patrimoniul social inițial al asociației de 1.200 lei si participarea  
U.A.T. comuna Bezdead la patrimoniul inițial cu o contribuție în valoare de 200 lei. 

(4) Obligațiile financiare rezultate din participarea prevăzută la alin. (3) se suportă 
din bugetul local al U.A.T. comuna Bezdead. 
 
Art. 4. Se aprobă împuternicirea doamnei primar ANGHELESCU Teodora să semneze, 
în numele și pe seama Consiliului local al comunei Bezdead, Actul constitutiv și Statutul 
Asociației, anexate la prezenta hotărâre. 
  
Art. 5. (1) Se mandatează ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (ADI) 
TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA să exercite pe seama și în numele autorității 
U.A.T. comuna Bezdead atribuțiile referitoare la prestarea serviciului de transport public 
local de persoane. 
 (2) Se mandatează ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (ADI) 
TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA ca în numele și pe seama autorității  U.A.T. 
comuna Bezdead, să atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport public local de persoane.  
 
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul U.A.T. 
Comuna Bezdead, iar secretarul general o va comunica către instituțiile si persoanele 
interesate. 
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                                   Primarul U.A.T. COMUNA BEZDEAD, 

               ANGHELESCU Teodora 

         

          

 

 

 

 

 

                                                                   Avizat pentru legalitate 

             Secretar General U.A.T. COMUNA BEZDEAD 

         DAVIDOIU Ionut 

 

 
 


