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HOTĂRÂREA nr. 21 
din 19 septembire 2016 

 
            Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Nădrag în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ( ADID ) Timiş.  

          Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Județul Timiş 
          Având în vedere: 
      -  Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

-  Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș; 
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 
- Dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- Dispozițiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu 
modificările și completările ulterioare, 

         În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. 2 lit. d) și e), alin. 6 lit. a), punctul 14 și alin. 7 
lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicate 

HOTĂRĂȘTE : 
 

          Art. 1 Se desemnează domnul MUNTEAN LIVIU, primar al comunei Nădrag, cetățean 
român, născut la data de 07.06.1970, în com. Beliş, jud. Cluj, domiciliat în Nădrag, str. Tineretului 
nr. 12 B, posesor al CI seria TZ nr. 058748, eliberat de SPCLEP Lugoj, la data de 05.06.2013, să 
participe la toate adunările generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri (ADID) 
Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Nădrag orice document va fi necesar 
pentru modificarea statutului și actului constitutiv al ADID Timiș, precum și orice alt document 
va fi necesar în vederea unei bune funcționări a ADID Timiș. 

            Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare. 

 
                                                                                                         Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Biriescu Ioan 

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 

 


