
România 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag 
Consiliul Local 
 

HOTĂRÂREA nr. 32 
din 31 mai 2011                                              

 
 
              Privind avizarea Regulamentului şi Caietelor de sarcini  ale serviciului de 
salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, întocmit de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO-GNSC” Găvojdia  
 
 Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local 
 Având în vedere 
 - prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, 
modificată şi completată prin O.U. nr. 13/2008; 
 - prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, 
modificată şi completată prin O.U. nr. 92/2007, aprobată prin Legea nr. 224/2008; 
 - prevederile art. 23, al. (4), din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile HCL  Nădrag nr.56 / 29.10.2010 de mandatare a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO – GNSC”  a serviciului de salubrizare a comunelor 
Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, să exercite în numele şi pe seama lor atribuţiile, 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege; 
  În temeiul prevederilor art. 36, al. (6) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală ; 
  În temeiul prevederilor art. 45, al. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

              Art.1. Se avizează favorabil Regulamentul serviciului de salubrizare a 
comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, în forma în care el a fost întocmit, 
întrucât prin dezbaterea publică care a avut loc, nu i-au fost aduse modificări.  
             Art.2.  Se avizează favorabil Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare a 
comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, în forma în care ele a fost întocmite, 
întrucât prin dezbaterea publică care a avut loc, nu li s-au adus modificări. 
             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Nădrag. 
             Art.4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru  
             Art.5   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 

                          -    A.D.I. “ECO-GNSC” Găvojdia 
- Afişare. 
                                                                                        Preşedinte şedinţă 
                                                                                          Linginari Puiu 

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 

Consilier juridic: Wagner Marian 


