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HOTĂRÂREA nr. 77 
din 22 decembrie 2008 

 
              Privind asocierea comunei Nădrag cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ-
teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
deşeuri Timiş "ADID" pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii În judeţul Timiş. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag  
             Având în vedere că una din condiţiile de eligibilitate impuse pentru promovarea 
proiectelor prioritare de investiţii în sectorul managementului deşeurilor care să asigure 
conformitatea infrastructurii în sectorul de mediu cu standardele în vigoare, la nivel 
regional, finanţate de Uniunea Europeană prin fonduri de coeziune prin intermediul 
Programului Operaţional Sectorial de Mediu ( POS Mediu) sunt, existenţa Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional;  
            Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului Local al comunei 
Nădrag; . 
            Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea nr. 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007; 
            Având în vedere prevederile art. 49, pct. A din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2008; 
           Având în vedere prevederile art.l, alin.(1), alin (4) , art.2 , alin.(I) lit.e, din 
Hotărârea Guvernului nr.855/2008 - pentru aprobarea actului constitutiv - cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 
           Având în vedere  prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. 
b, d şi e, alin. (4), lit. f, alin. (6) lit. a pct.14 şi alin. (7), lit. a din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, republicată; 
           În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001  republicată privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
         Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei Nădrag , prin Consiliul Local al comunei 
Nădrag, cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ, prin 
încheierea unui Contract de Asociere în scopul realizării proiectului de interes comun 



"Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş", contract care este anexat în 
Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
              Art. 2 - Se aprobă asocierea comunei Nădrag , prin Consiliul Local al comunei 
Nădrag, cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ, în cadrul 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş "ADID",cu obiect de activitate 
înfiinţarea serviciului judeţean de salubrizare pentru  localităţile de pe raza judeţului 
Timiş, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea 
În comun a serviciului judeţean de salubrizare şi a serviciilor de salubrizare a localităţilor 
membre, precum şi realizarea proiectului ,,Managementul Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Timiş" persoană juridică de drept român, înfiinţată conform ari. 11 şi următoarele 
din Legea nr. 215/2001 republicată şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
             Art. 3 - Se aprobă Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri 
Timiş ,,ADID" în forma prevăzută În Anexa 2 la prezenta hotărâre şi Actul Constitutiv al 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş ,,ADID" în forma prevăzută în 
Anexa 3 la prezenta hotărâre. 
             Art. 4 - Asociaţia de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş "ADID" va avea 
sediul în România , municipiul Timişoara, Bv. Revoluţiei din 1989 nr.17/A et.3 cam .303, 
judeţul Timiş. Se aprobă participarea Consiliului Local al comunei Nădrag la patrimoniul 
iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 (unamie) RON. 
             Art. 5 - Se împuterniceşte dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Nădrag, Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş "ADID", anexate la 
prezenta hotărâre. 
             Art. 6 -Se desemnează dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag ca 
reprezentant al comunei Nădrag. în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş "ADID". 
             Art. 7 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art. 8 – Prezenta se comunică: 

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