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HOTĂRÂREA NR. 24
din 24.02.2009
privind avizarea şi aprobarea Master Planului şi a Listei de investiţii prioritare
20092013 pentru realizarea Sistemului Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Arad

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.02.2009,
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3477/23.02.2009
 referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei
nr.3568/23.02.2009
 adresa
Ministerului
Mediului,
Direcţia
Generală
pentru
managementul
instrumentelor structurale, nr.79210/SS29.01.2009 de aprobare a Master Planului
şi nr.84404/19.02.2009, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.3426/20.02.2009, de aprobare a listei de investiţii prioritare cuprinse în Master
Plan
 adresa Consiliului Judeţean Arad nr.1830/17.02.2009, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.3724/24.02.2009 şi nr.2863/23.02.2009, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.3723/24.02.2009
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.68/15.04.2008 privind Asocierea in scopul
realizării proiectului ,,Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul
Arad si constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad'
 prevederile Art.11 şi Art.36 alin.(2) lit. „d” ,,e”, alin.(6), pct.14, alin.(7) lit ,, c” din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
 prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare
 prevederile OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare
 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile art.37, alin.5 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
 Ghidul solicitantului Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor integrate
de managementul deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, staţii
cap.II 1 Reguli privind pregătirea proiectelor
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, 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, alin.1, 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Master Planul Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Arad.

Art.2. Se aprobă Lista de investiţii prioritare 20092013 în sumă totală de 27,875
milioane Euro ( suma nu include TVA ) propusă pentru finanţare din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu Axa 2, conform anexei
nr.1 ( Lista de investiţii este parte integrantă din Master Planul Sistemul Integrat de
Gestionarea Deşeurilor Judeţul Arad ).
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 ٭Primarului oraşului Nădlac,
 ٭Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei
 ٭Consiliului Judeţean Arad
 ٭ADI Sistemul Integrat de Gestionarea Deşeurilor Judeţul Arad
 ٭Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale
 ٭Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
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