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PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

privindaprobareaasocierii Comunei Crizbav, prin Consiliul Local al Comunei Crizbav, 
la Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului  Public  Brașov 

(A.M.D.D.T.P.BV.) 
 

 
Consiliul Local al Comunei Crizbav întrunit în ședință ordinară în data de 29.06.2022 ; 
Avândînvedere:  
-  Referatul de aprobare  al consilierului local Dombi Ioan, încalitate de initiator; 

- Raportul de specialitate,  întocmit de secretarul general al comunei prin care se 
propune asocierea Comunei Crizbav, prin Consiliul Local, la Asociația Metropolitană pentru 
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (A.M.D.D.T.P.BV.), asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită în 
condiţiile legii, în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, 
monitorizăriișigestionăriiîn coming a serviciului public de transport metropolitan pe raza de 
competență a unitățiloradministrativ-teritorialemembre ale Asociației. 
 Înconformitate cu prevederileLegii nr. 92/2007 a serviciilorpublice de transport 
persoaneînunităţileadministrativ-teritoriale cu modificărileșicompletărileulterioare, 
prevederileLegii nr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de utilitățipublice, republicată, cu 
modificărileșicompletărileulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European șiConsiliului din 23 octombrie 2007 privindserviciilepublice de transport 
feroviarșirutier de călătoriși de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 
Consilului, ale O.G. nr. 27/2011 privindtransporturilerutierecu 
modificărileșicompletărileulterioare, precumși ale H.G. nr 855/2008 
pentruaprobareaactuluiconstitutiv-cadruşi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltareintercomunitară cu obiect de activitateserviciile de 
utilităţipubliceșiOrdonanțeiGuvernului nr. 26/2000 cu privire la asociațiișifundații, cu 
modificărileșicompletărileulterioare; 
 Luând în considerare necesitatea identificării și adoptarea uno soluții privind transportul 
public de călători la nivelulComunei Crizbav; 

     În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 
alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art. 154 alin. (1), 
alin. (2) și (6), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1Se aprobă asocierea Comunei Crizbav, prin Consiliul Local al Comunei Crizbav, la 
Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. 

Art. 2Se aprobă Statutul și Actul constitutiv ale Asociației Metropolitană pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov cu modificări și completări ulterioare, conform Anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3Se aprobă cuantumul cotizației anuale fixată la suma de maximum 0,8% din veniturile 
proprii ale unităților administrativ teritoriale membre, dar nu mai puțin de 6.500 Euro/an. 

Art. 4Se împuternicește Domnul Iakab Arpad, viceprimar cu atribuții de primar al Comunei 
Crizbav, să semneze în numele și pe seama Comunei Crizbav, toate actele necesare asocierii 
Comunei la A.M.D.D.T.P.BV. 

Art. 5Viceprimarul cu atribuții de primar al Comunei Crizbav va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 

Consilier local, 
DOMBI IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Avizatpentrulegalitate, 
Secretar General al Comunei 
          Astrid MORARIU 

 


