
Consiliul local Livada  

                                                             PROIECT 

HOTĂRÂREA NR............/............... 

din data de....................... 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

 serviciului de salubrizare a A.D.I.S.I.G.D. Jud. Arad 

Consiliul local Livada  

Având în vedere:  

- Adresa nr. 1199/21.10.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 

de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

- Art. 1 din Dispoziţia nr. 240/12.05.2015 emisă de către preşedintele Consiliului Judeţean Arad; 

- Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare; 

- Dispoziţiile art. 16 alin. 3, pct. 19 din Statutul Asociaţiei privind modificarea statutului Asociaţiei; 

- Procesul-verbal nr. 5191/29.10.2015 privind afişarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare la avizierul Consiliului local Livada, 

-  Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- prevederile art. 4, lit. (b) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 

În temeiul art. 97 din Lg. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 1. 

Art. 2 Se  împuterniceşte cu mandat special dl.Şerb Militon reprezentant  al Consiliul Local Livada 

,judeţul Arad  cetăţean român, născut  la data  de 24.08.1951  în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în 

Livada nr.219 , posesor al CI/BI  seria AR, nr.316770., eliberat/ă de SPCLEP Arad  la data de 

19.11.2006, care în Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze, în numele şi pe seama Consiliului  

Local Livada  Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare; conform Anexei 1. 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad. 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, 

 

Iniţiator de proiect ,                                                         Secretar,        

Şerb Militon                                                                                      Mariana Eliza Otlăcan  

 

 

 

 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE 

 DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

Cu privire la  aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

 serviciului de salubrizare a A.D.I.S.I.G.D. Jud. Arad 
 

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 

- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte  

-  dl.  Matiş Adrian- secretar  

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                           

  -  dl.  Şoica Adrian 

            - dl.  Somesan  Ionel 

   - dl.  Cândea Andrei 

  - dl. Axinte Vasile 

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

 serviciului de salubrizare a A.D.I.S.I.G.D. Jud. Arad, hotărâre care se 
avizează________________. 

 

 

Preşedinte Secretar 

Bimbo Iosif                                                           Matiş Adrian  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Expunere de motive  

       

 

   Având în vedere adresa nr. 1199/21.10.2015 transmisă de ADISIGD şi 
înregistrate la sediul Primăriei com. Livada cu  :  nr. 5116/26.10.2015; prin care se 
solicită aprobarea  printr-o hotărâre de consiliu   a Strategiei de dezvoltare a 

 serviciului de salubrizare a A.D.I.S.I.G.D. Jud. Arad,  consider necesară 

aprobarea acestui proiect de hotărâre . 

 

 

 

                                                                             Primar 

                                                                        Şerb Militon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Raport de specialitate  

 

 

 

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul  permanent 

de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei  adresei înregistrate la sediul 

Primăriei comunei Livada cu nr. 1199/21.10.2015  de către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor  prin care 

se solicită aprobarea  printr-o hotărâre de consiliu   a Strategiei de dezvoltare a 

serviciului de salubrizare a A.D.I.S.I.G.D.,  propun Consiliului local Livada  

aprobarea acestui proiect de hotărâre . 

 

 

 

Întocmit  

C.j. Răcănel Ionela Nadia   

 

 

 

 


