
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.19 

DIN 26.03.2019 

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND 
ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 

2019 
 

 Consiliul local al comunei Şimand, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26.03.2019.  
 Având în vedere:  

- Propunerea cuantumului cotizaţiilor membrilor A.D.I.S.I.G.D ARAD pentru anul 2019, 
înregistrată sub nr.1502/20.03.2019; 

- Propunerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, înregistrată sub 
nr.1503/20.03.2019; 

- raportul doamnei secretar Brîndaș Lavinia;  
- prevederile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, 

actualizată; 
- prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare, republicată, 

actualizată;  
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand;  
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri 
 În temeiul art. 45  pct. 1 din Legea  Administraţiei Publice  Locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă plata cotizației Consiliului local Șimand, aferentă anului 2019, la 
bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor județul Arad.   
Art. 2. - Se împuterniceşte d-nul Dema Florin-Liviu, reprezentant al comunei Șimand, 
cetăţean roman, născut la data de 15.10.1968, în comuna Şimand, domiciliat în comuna 
Şimand, nr. 660, posesor al C.I. seria AR, nr. 862574 eliberată de orş. Ch. Criş la data de 
16.11.2012, cu mandat special să aprobe pentru anul 2019, în Adunarea Generală a 
Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului local Șimand, 
cuantumul anual al cotizației în sumă de 8816 lei, prevăzută pentru Consiliul local Șimand 
și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației. 
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Şimand şi se comunică cu:  

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 

       Preşedinte de şedinţă,                    Avizat de legalitate, 

             Barna Lionel                                  Secretar Brîndaş Lavinia 
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