
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.99 

DIN 03.12.2019 

 

privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de delegare nr. 2853/25.10.2019 
și a Actului adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
03.12.2019  
Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Şimand; 
- Raportul de specialitate al d-nei secretar general Brîndaş Lavinia; 
- Prevederile art. 8 alin. (3) lit. i)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5), art. 42 alin. 

(1) lit. c), art. 43 alin. (4), din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 25-27 din 
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.484 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal 
coroborate cu art. 129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.c); 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand; 
- Votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.3 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat; 
 

   HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. -  Se completează art. 10 din Contractul de delegare nr. 2853/25.10.2019, cu 
alineatul 2 indice 1, conform Actului adiţional nr. 1 la contract.  

Art.2. -  Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 2853/25.10.2019, 
ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 

Art.3.  - Se completează art. 10 din Contractul de delegare nr. 1869/11.12.2017, cu 
alineatul 2 indice 1, conform Actului adiţional nr. 5 la contract. 

Art.4.  - Se aprobă Actul adiţional nr. 5 la Contractul de delegare nr. 1869/11.12.2017, 
ce constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 

Art.5.  - Se împuternicește președintele ADISIGD Arad, Răzvan Cadar, să semneze cele 
două acte adiționale. 

Art.6. -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- Asociaţiea de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad. 
 

Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 

       Bogdan Petru                       Secretar general  

 Brîndaş Lavinia 
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