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HOTĂRÂREA NR. 16/2022 

privind aprobarea aderării de noi membri, modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de Transport Public Local prin curse regulate  

„NORD TRANS”, precum şi a Statutului actualizat al Asociaţiei 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 martie 2022, 

Analizând referatul de aprobare nr. 1505/2022 și raportul de specialitate întocmit de secretarul 

general, înregistrat sub nr. 1506/2022, 

Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii şi a liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor şi proţectia mediului, 

 Având în vedere Hotărârile Consiliului Local ale localităţilor Bârghiş, Hoghilag şi Micăsasa, privind 

aderarea acestor localităţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, 

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) şi (2) şi ale art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei şi ale 

art.6 alin.(2) din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi „e”, alin. (7) lit.n), art. 139 alin. 1), art. 196 alin. 1) lit. 

b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă aderarea localităţilor Bârghiş, Hoghilag şi Micăsasa la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară  de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate “NORD 

TRANS” 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de transport public local prin curse regulate “NORD TRANS”, prin Actul Adiţional nr.1, în 

forma prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Statutul Actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de transport public local prin curse regulate “NORD TRANS” conform anexei nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează dl Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa Mică, în Adunarea 

Generală a Asociaţiei, să voteze pentru acceptarea de noi membri, pentru aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “NORD TRANS” şi a Statutului Actualizat al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “NORD TRANS”, conform anexelor 1 şi 2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se împuterniceşte dl Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa Mică, să semneze în 

numele şi pe seama Oraşului Copşa Mică, Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “NORD TRANS” şi Statutul Actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “NORD 

TRANS”, conform anexelor 1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuterniceşte doamna Stama Diana, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Mediaş, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 

modificărilor la Statutul Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Mediaş.  

Art.7. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

    
 

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 16 martie 2022 

 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Butuc Titi-Nicu Secretar general 

 Şerban Dorin 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. asociaţie 


