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HOTĂRÂREA NR.150
Din 30.09.2009

privind aprobarea acordului referitor la modul de implementare al proiectului „ Sistem 
Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”

     Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
30.09.2009,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.11812/2009
- referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei 

oraşului Nădlac nr. 11796 /2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 68/15.04.2008 privind asocierea în scopul 

realizării proiectului „ Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul 
Arad şi constituirea A.D.I.  „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 
Arad”.

- „Ghidul Solicitantului” pentru Axa Prioritară 2 – POS Mediu : „ Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor li reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”, Domeniul Major de intervenţie 1: Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor” eliberat de Autoritatea de Management pentru POS 
Mediu, în corelare  cu Prevederile Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-
2013 şi cu normele legislaţiei comunitare şi naţionale privind asistenţa 
nerambursabilă acordată României prin instrumentele structurale,  

- Adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 11536/21.09.2009, înregistrată la Primăria 
oraşului Nădlac sub nr.11778/21.09.2009, 

- prevederile Art. 14  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia unităţile 
administrativ – teritoriale pot încheia între ele  acorduri şi pot participa inclusiv 
prin alocare de fonduri la iniţierea şi realizarea unor programe de dezvoltare 
zonală în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale   ori   judeţene, după caz,

-  avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină,     

    -  avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală;

        În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

       Art.1. Se aprobă  acordul denumit „ Document de poziţie privind modul de 
implementare al proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor judeţul Arad” şi 
se împuterniceşte dl. primar Vasile Ciceac să semneze acordul menţionat , conform 
anexei I  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
     -    primarului oraşului Nădlac

          -   compartimentului administrarea patrimoniului local 
     -    Consiliului Judeţean Arad

          -   A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul    Arad
     -  Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios 

                                       
Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate

            FAUR MARIA CARMEN  Secretar
     Alexandru Gros


