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HOTĂRÂREA Nr.95 
din 29 noiembrie 2018 

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2 

 
Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 noiembrie 2018 

 

Având în vedere, 

-  expunerea de motive nr. 3214/29.11.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

-  referatul de specialitate  nr. 3215/29.11.2018; 

- Adresa Consiliului Județean nr. 3415/16.02.2018 prin care se comunică Adresa nr. 

9274/14.02.2018 emisă de Ministerul Fondurilor Europene ca răspuns la Memoriul Justificativ nr. 

2258/02.02.2018 formulat de Consiliul Județean Arad;  

- Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv 

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite 

din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din 

judeţul Arad, proiect gestionat de ADISIGD Arad: ZONA 2, aprobată prin Hotărârea 

nr.39/31.05.2018; 

- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2, nr. 

1217/14.06.2018; 

- Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, actualizate; 

Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care 

toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”, 

           În temeiul art. 45 alin (1) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată (r
1
), cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a 

gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2, nr. 1217/14.06.2018, care să cuprindă toate 

modificările aduse la Contractul mai sus menționat, conform anexei. 

  

Art.2 Se mandatează domnul HEINZL CAROL MARCEL să voteze şi să semneze în numele şi pe 

seama Consiliul Local al comunei Socodor Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2, nr. 1217/14.06.2018. 

 

Art.3 În situația în care reprezentantul Consiliului Local Socodor, desemnat la art. 4, se  află în 

imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local Socodor în Adunarea 
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Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către Pășcuțiu Gheorghe Florin cetăţean român, 

născut la data  de 26.01.1989 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Comuna Socodor,nr.325, posesor 

al CI seria AR, nr.579711, eliberat/ă de SPCLEP Socodor la data de 07.08.2012, având funcția de 

inspector de specialitate. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la 

sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-

Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           SECRETAR , 

                      CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                   UNC DIMITRIE                                        CRIŞAN GHEORGHE 


