ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14, tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
e-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie cu Judeţul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte
unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov precum si cu Municipiul Bucureşti- Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAŢIA DE
TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI”

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în şedintă extraordinară în data de
4 iunie 2015,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 19/27 mai 2015, iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul
Petre Gheorghe, privind aprobarea asocierii comunei 1 Decembrie cu Judeţul Ilfov- Consiliul Judeţean
Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov precum si cu Municipiul BucureştiConsiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea constutuirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI”, însoţit de
expunerea de motive,
- Adresa nr. 4528/24.04.2015, transmisă de Consiliul judeţean Ilfov, înregistrată la Primăria
comunei 1 Decembrie cu numărul 2499/24.04.2015,
- raportul de apecialitate întocmit de doamna Minodora Popescu, secretarul comunei
1 Decembrie,
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului,
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificări şi completări
ulterioare,
- Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice,
In baza prevederilor art. 11 – 14 şi art. 36 alin. (2) lit. d) şi lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (7) lit.
c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicata, cu modificările si
completarile ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei 1 Decembrie - Consiliul Local 1 Decembrie cu judeţul Ilfov
- Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov precum si cu
Municipiul Bucureşti - Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare
Intercomunitară
„ASOCIAŢIA
DE
TRANSPORT
METROPOLITAN
BUCUREŞTI”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
Art. 2 – Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul ,,ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT
METROPOLITAN BUCUREŞTI”, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3 – (1) Se aprobă participarea Consiliului local al comunei 1 Decembrie la patrimoniul iniţial
al ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCUREŞTI, cu o contribuţie în numerar în
valoare de 5.000 lei.
(2) Cotizaţia anuala se stabileste prin hotararea Adunarii Generale.
Art. 4 - Se aprobă ca sediul ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN
BUCUREŞTI, să fie în România, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 291-293, sector 6.
Art. 5 - Se împuterniceşte domnul Petre Gheorghe, primarul comunei 1 Decembrie, cetăţean
român, născut la data de 28.07.1974 în comuna Adunaţii-Copăceni, judeţul Giurgiu, domiciliat în judeţul
Ilfov, Sat. 1 Decembrie (Com. 1 Decembrie), str. Artiştilor, nr. 12, posesor al CI seria IF nr. 445057
eliberată de SPCLEP Jilava la data de 18.02.2015, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al
comunei 1 Decembrie, Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT
METROPOLITAN BUCUREŞTI , anexate la prezenta hotărâre.
Art. 6 - Primarul comunei 1 Decembrie, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 - Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.
Presedinte de sedinta,
Consilier

Contrasemnează,
Secretar,
Minodora Popescu
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