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  HOTĂRÂREA nr. 49 
din 16 iulie 2021                                              

 
             Privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. 

 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

 
             Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;  
             Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
             Având în vedere Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca 
unitățile administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au 
obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, 
actualizate și revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID Timiș, 
               Având în vedere referatul nr.1372/ 13.07.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
               Având în vedere referatul  nr. 1373/ 13.07.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr.1374 /13.07.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local;                
              Ţinând cont de prevederile art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
              În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile 
art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

             Art. 1. Se aprobă modificările și completările efectuate la Statutul și Actul constitutiv 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), ca urmare revizuirii 
și actualizării actelor constitutive ale asociației, conform Actului adițional la actele constitutive 
ale asociației, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta și face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 
             Art. 2. În baza modificărilor și completărilor efectuate asupra actelor constitutive ale 
ADID Timiș, conform Actului adițional prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre, se aprobă 
Statutul și Actul constitutiv al ADID Timiș consolidate, care fac parte integrantă din prezenta 
Hotărâre, conform Anexei nr. 2 la prezenta. 
              Art. 3. Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiș, dl. Romeo Petru Ursu, 
să semneze în numele și pentru U.A.T. Comuna Nădrag orice document legat de modificarea 
și completarea actelor constitutive ale ADID Timiș în vederea efectuării modificărilor și 
completărilor aprobate potrivit art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre. În acest sens, mandatarul 



Romeo Petru Ursu va semna în numele și pentru U.A.T. Comuna Nădrag orice document legat 
de modificarea și completarea actelor constitutive, inclusiv actul adițional la actele constitutive 
ADID Timiș și actele constitutive consolidate ale ADID Timiș. 
                Art. 4. Primarul Comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu va reprezenta interesele U.A.T. 
Comuna Nădrag în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre. 
                Art.  5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
                Art.  6  Prezenta hotărâre se comunică : 

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