
  

 

  
 
         

 
 

   

HOTĂRÂREA nr.34 
din 23.02.2021 

privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul 

Arad 
  

 

     Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr.458/19.01.221 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.457/19.01.2021 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor nr.201/18.01.2021, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub  

nr.452/18.01.2021 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, actualizată 

- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, actualizată 

- prevederile art. 129 (1)(2) lit. b, d, e, (9) lit. a, art.132 din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- 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 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
    În temeiul art.139(3), lit.e din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă plata cotizației Consiliului Local Nădlac, aferentă anului 2021, 

la bugetul Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor Județul Arad. 

Art.2. Se împuterniceşte dl MĂRGINEAN IOAN-RADU- primar al orașului 

Nădlac, cetățean român, născut la data de 01.05.1971, în orașul Nădlac, județul 
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Arad, domiciliat în orașul Nădlac, str. Vasile Goldiș, nr. 27, județul Arad, posesor al 

C.I. seria  AR, nr.899857, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 04.04.2019, 

reprezentant al orașului Nădlac, cu mandat special să aprobe pentru anul 2021, în  

Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației De Dezvoltare Intercomunitară 

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în numele şi pe seama 

Consiliului Local Nădlac, cuantumul anual al cotizației în sumă de 15.712 lei, 

prevăzută pentru Consiliul Local Nădlac și  proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 

al Asociației, conform anexelor  nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către : 
- A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad 

- compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

     - Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ–     Compartimentul  Controlul  Legalităţii Actelor și Contencios 
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