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HOTĂRÂREA Nr.14 
 din 31 ianuarie 2019 

 
 privind stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care 
aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul 
Arad respectarea prevederile O.U.G. nr. 74/2018 

 

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 31 ianuarie 2019 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 225/23.01.2019 a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 224/23.01.2019  întocmit de către secretarul Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile Contractul de finanțare nr.1263/22.02.2010  privind Proiectul Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad; 

- prevederile art. III din O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art 2, alin. (12) din Legea nr.101/2006  republicată (r
1
) privind serviciul de salubrizare 

a localităţilor; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 republicată (r
1
) privind serviciile comunitare de utilităţi publice;  

- prevederile art.36 alin.6 lit. a) punctul 9 și punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată(r1), cu modificările și completările ulterioare;           

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

toți cei 11 consilieri prezenți au votat ”pentru”, 

             În temeiul art. 45 alin (1)  din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Consiliul Local Socodor stabilește în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are 

încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad respectarea prevederile O.U.G. nr. 
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74/2018, coroborat cu prevederile art 2 alin (12) din Legea 101/2006 republicată în contextul 

implementării Contractului de finanțare nr. 1263/2010. 

 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

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

Integrat de Gestionare a Deșeurilor 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. 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                 CRIȘAN RAMONA                                   CRIŞAN GHEORGHE 
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