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Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                      
Consiliul Local 
                                                                                                 

HOTĂRÂREA nr. 65 
din 30 noiembrie 2010 
  

              Privind participarea unităţii administrativ  teritoriale, comuna Nădrag, la 
capitalul social al operatorului regional S.C. “ECOSAL-GNSC” S.R.L. Găvojdia.  
 
 Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş;  
            Având în vedere faptul că Primăria comunei Nădrag a aderat la asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO – GNSC constituită în vederea asigurării serviciului 
public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova;  
 Având în vedere, prevederile art. 10 şi art. 31¹, al. (1) litera a) şi al.(2), litera c); 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 13/2008;  
 Având în vedere prevederile art. 5, 6 si 11 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin O.U.G.  nr. 92/2007, aprobată 
prin Legea nr. 224/2008; 
 Având în vedere prevederile HCL Nădrag  nr.55/29.10.2010 privind aderarea la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO – GNSC a serviciului public de salubrizare 
a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova; 
 În conformitate cu prevederile  art.36 al. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală ; 
            În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

              Art.1. Se aprobă înfiinţarea operatorului regional S.C. “ECOSAL-GNSC” 
S.R.L. Găvojdia pentru prestarea serviciului de salubrizare a comunelor Găvojdia, 
Nădrag, Ştiuca şi Criciova, membre în A.D.I. “ECO – GNSC” 
             Art.2. Se aprobă participarea comunei Nădrag la capitalul social al operatorului 
regional S.C. “ECOSAL-GNSC” SRL Găvojdia pentru prestarea serviciului de 
salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova cu 5 parti sociale, 
reprezentând 25 % din capitalul social, adică 50 lei.  
            Art.3. Se aprobă Actul Constitutiv al operatorului regional S.C. “ECOSAL-
GNSC” S.R.L. Găvojdia pentru prestarea serviciului de salubritate a comunelor Găvojdia, 
Nădrag, Ştiuca şi Criciova,în forma în care a fost el întocmit şi convenit de către 
reprezentanţii celor 4 unităţi administrativ-teritoriale, membre în A.D.I. “ECO – GNSC”. 
              Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Nădrag. 
             Art. 5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Institutiei Prefectului Judeţul Timiş 
- Primarului comunei Nădrag 

                                 -     A.D.I. “ECO-GNSC”             
-     Afişare 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


