
România                                                                                    

Judeţul Timiş 

Comuna Nădrag                                                                        

Consiliul Local 

                                                                                                

 HOTARAREA nr. 55 

din 29 octombrie 2010 

 

              Privind aderarea Comunei Nădrag la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“ECO-GNSC” a serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca 

şi Criciova 

 

 Consiliul Local al comunei Nădrag  judeţul Timiş 

 Având în vedere, prevederile art.10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice,  modificată şi completată prin O.U. 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. nr. 92/2007, aprobată prin 

Legea nr. 224/2008; 

  Având în vedere prevederile HCL  Nădrag nr. 84/2009 privind înfiinţarea  

serviciului public de salubrizare a comunei Găvojdia; 

             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 

             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 

  In temeiul prevederilor art. 36, al. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 

republicată privind administraţia publică locală; 

  In temeiul prevederile art. 45, al. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 

administraţia publică locală;  

 

H OTARAŞTE : 

           Art.1. Se aprobă aderarea comunei Nădrag la A.D.I. “ECO-GNSC” a serviciului 

de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova.  

          Art.2. Se aprobă ca reprezentantul comunei Nădrag în A.D.I. “ECO- GNSC ” a 

serviciului de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, să fie numit 

dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag. 

          Art.3. Se aprobă participarea comunei Nădrag la A.D.I. “ECO-GNSC” a 

serviciului de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, cu o 

contribuţie iniţială de 200,0 lei. 

         Art.4. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul A.D.I. “ECO-GNSC” al 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, 

membri în A.D.I., desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor lor deliberative. 

         Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Nădrag. 

         Art. 6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11voturi pentru. 

         Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Institutiei Prefectului Judeţul Timiş 

- Primarului comunei Nădrag 

                                 -     A.D.I. “ECO-GNSC”             

-     Afisaj 

                                                                                                                  Preşedinte şedinţă 

                                                                                                                     Juşca Petru 

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 

 

Consilier juridic: Wagner Marian 


