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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr._____ din _______2010

Expunere de motive

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
Având în vedere :

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac

- Adresa Consiliului Judeţean Arad nr.4630/15.04.2010 înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.4335/15.04.2010,

- 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”.

- prevederile art.7, lit.a, art.16, alin.2, lit.c şi k, coroborat cu art.21, alin.1 din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad
« Art. 7. - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;

Art. 16. - ….. (2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea
proprie sunt:…….

c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu
financiar;……

k) aprobarea cotizaţiei anuale;……
Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor

prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) pct.19-29  nu pot fi votate de
reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil,
prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 privind aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de unităţi publice

- prevederile art.36, alin.2, lit.c, d, e alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

Propun:

Consiliului Local Nădlac, conform propunerii făcute de către Consiliul Judeţean
Arad, emiterea hotărârii privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului
Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad, aceasta având în vedere termenul scurt până când
este necesar comunicarea deciziei Consiliului Local Nădlac referitor la propunerea
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efectuată, hotărârea fiind necesar a se trimite până cel târziu în data de 30.04.2010
Consiliului Judeţean Arad, se impune adoptarea proiectului de hotărâre în cadrul şedinţei
extraordinare.

Documentele cuprinzând bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi anexa
referitor la cotizaţia anuală aferentă oraşului Nădlac se află postate pe site-ul
www.cjarad-ro- Transparenţa decizională- Documente aprobare buget, cotizaţie ADI
deşeuri.

Primar,
Vasile Ciceac


