
România                                                                           . 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                
Consiliul Local 

HOTĂRÂREA nr. 18 
din 28 septembrie 2012 

 
              Privind desemnarea reprezentantului comunei Nădrag în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş ). 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag  
             Având în vedere statutul de membru al comunei Nădrag în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş ). 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile art. 10. din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2008; 
             Ţinând cont de prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al 
localităţilor;   
              Ţinând cont de  prevederile art. 11, alin.(1), art. 36 alin. (2), lit. b), d) şi e), alin. 
(4), lit. f, alin. (6) lit. a) pct.14 şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală, republicată; 
           În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215/2001  republicată privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
              Art. 1 – Se desemnează dl. Muntean Liviu, primar al comunei Nădrag, cetăţean 
român, născut la data de 07.06.1970 la com.Beliş, jud. Cluj, domiciliat în com. Nădrag, 
str. Tineretului nr. 12B, posesor al CI seria TM nr. 359458, eliberat de Mun. Lugoj la 
data de 10.03.2003, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş ), să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al comunei Nădrag orice document va fi necesar pentru modificarea 
statutului şi actului constitutiv ale ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi 
necesar în vederea unei bune funcţionări a ADID Timiş.    
             Art. 2 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11 voturi pentru. 
             Art. 3 – Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş 
- ADID Timiş 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare. 
                                                                                                                  

                                                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                     Ungur Vasile 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


