
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 87 din 30.07.2020 
 

privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse 

regulate  

  

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

30.07.2020: 

     Având în vedere :  

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. R7034/2020.    privind oportunitatea proiectului 

de hotărâre ; 

 Raportul de specialitate nr. R7034/3/2020, întocmit de către Compartimentul Juridic 

 Avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru 

dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, 

Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele 

minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,  

ecologie, sport  şi culte  din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;   

 prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

 prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 

 prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007; 

 prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de transport public local 

 HCL nr. 352/2019 privind aprobarea aderării Comunei Giarmata la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară  „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”; 

 HCL nr. 353/2020 privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  "Societatea Metropolitană de Transsport Timișoara" pentru delegarea serviciului 

public de transport; 

 Având în vedere adresa  asociaţiei ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică ;  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c) şi lit. d), precum şi alin. 7 lit. n) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 si 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

      În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   :   

 

 

ART. 1: Se aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de 

persoane efectuat pe raza unităților administrativ- teritoriale membre a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara, către Societatea de Transport Public Timișoara. 

ART. 2: Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane 

în aria administrativ- teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană 
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de Transport Timișoara" cu Operatorul "Societatea de Transport Public Timișoara" în conformitate cu 

avizul emis de Consiliul Concurenței și avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Servicii Comunitare de Utilități Publice, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART. 3: Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Societatea 

Metropolitană de Transport Timişoara”, să semneze contractul de delegare. 

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA". 

ART.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”,0  „abțineri”, 0 

„împotrivă”. 

 ART. 6. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Juridic; 

 Societății Metropolitane de Transport Timișoara; 

 se va afișa. 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                              SECRETAR 

      CHIRILĂ SIMONA-ANCA                                                                       GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


