
 

 

                                
HOTĂRÂREA Nr.15 

 din 31 ianuarie 2019 
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Socodor pe anul 2019 la bugetul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

 

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, 

- Referatul nr. 226/23.01.2019  al compartimentului de specialitate; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Socodor  nr.227/23.01.2019; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 

- adresa nr. 2636 din 20.12.2018 a  ADI SIGD cu privire la cuantumul cotizației aferentă anului 2019; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată (r
1
), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (r
1
), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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 în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie. 

             În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) 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: Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Local Socodor aferentă anului 2019, la bugetul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

Art.2: Se împuterniceşte dl.HEINZL CAROL MARCEL, reprezentant  al comunei Socodor, cetăţean 

român, născut  la data de 01.12.1960 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Municipiul Arad, strada Simion 

Popa  nr.28, bloc 224, ap.19, posesor al CI  seria AR, nr.879414, eliberată de SCLEP Arad la data de 

26.09.2018, cu mandat special, să aprobe  pentru anul 2019, în Adunarea Generală a Asociaților din 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Arad, în numele şi pe seama Consiliului Local Socodor  cuantumul anual al cotizației în sumă de 4.530 

lei, prevăzută pentru Consiliul Local Socodor și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, 

conform anexelor atașate prezentei hotărâri.    

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi 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-Judetul Arad, 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.           

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

               CRIȘAN RAMONA                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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