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HOTĂRÂREA NR.151
Din 30.09.2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici şi a 
planului anual de evoluţie a tarifelor şi a taxelor pentru Proiectul „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.12037/2009
- referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei 

oraşului Nădlac nr.12036/2009
- 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. 11816/24.09.2009, înregistrată la Primăria 
oraşului Nădlac sub nr.11983/25.09.2009, 

- prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.16, alin.1, coroborat cu art.16, alin.3, pct.29 şi urm. din Statutul 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor judeţul Arad”

- prevederile art.14  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- 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:
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   Art.1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem Integrat de 
Gestionare a deşeurilor judeţul Arad” , conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico- economici şi planul anual de evoluţie a 
tarifelor şi a taxelor elaborat conform analizei cost beneficiu, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte dl. primar Vasile Ciceac să voteze în cadrul Adunării 
generale al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Sistem Integrat de Gestionare a 
deşeurilor judeţul Arad”, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico- economici şi planul 
anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, aferente proiectului menţionat.
   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

     -    primarului oraşului Nădlac
          -   compartimentului administrarea patrimoniului local 

     -    Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
          -    Direcţia de Programe de Dezvoltare- UIP

     -    Consiliului Judeţean Arad
          -   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare al 
Deşeurilor judeţul Arad

     -  Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios 
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