
 

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA NR.54 
 DIN 23.06.2022 

 
Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare 

pentru Activitățile de colectare și transport - al serviciului public de 
salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 

de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" 

  
Consiliul Local al comunei Șimand, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 
23.06.2022 
Având în vedere: 

- Adresa nr. 2116/10.06.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, înregistrată la 
Primăria comunei Șimand sub nr.2897/10.06.2022; 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul de Specialitate al d-nei Brîndaș Lavinia, secretar general al comunei 

Șimand, prin care se propune aprobarea Regulamentului propriu de 
organizare și funcţionare – prezentat strict pentru Activitățile de colectare și 
transport - al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" și 
avizarea Studiul de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a 
gestiunii serviciului de colectare și transport  al deșeurilor municipale în 
județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în 
județul Arad; 

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

- Prevederile Ordinului nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederiel Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- votul pentru a 13 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi  13 consilieri 
 

În temeiul 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcţionare – prezentat 
strict pentru Activitățile de colectare și transport - al serviciului public de salubrizare 
al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
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Deşeurilor judeţul Arad", conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. Se avizează Studiul de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a 
gestiunii serviciului de colectare și transport  al deșeurilor municipale în județul Arad 
și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 3. Se mandatează d-nul Dema Florin-Liviu, reprezentant al comunei Șimand să 
voteze în numele și pe seama UAT Șimand documentele de la pct. 1 și 2 în cadrul 

Adunării Generală a Asociaților. 
 
Art. 4. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al comunei Șimand, 
desemnat la art. 3, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, 
interesele Consiliului Local al comunei Șimand în Adunarea Generală a Asociaților 
din cadru Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor Județul Arad, vor fi reprezentate de către d-nul Sodinca Iustin-
Constantinescu, având funcția de viceprimar al comunei Șimand. 
 
Art. 5. Documentele de la pct. 1 și 2 din prezenta hotărâre pot fi modificate pe 
parcursul derulării procedurilor de achiziţie, conform prevederilor legale în vigoare, 
inclusiv modificările necesare şi impuse de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice, urmare a evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea postării în 
Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al 
achizițiilor publice (SICAP) sau de alte instituţii cu atribuţii în acest sens/operatori 
economici interesaţi, după caz, urmare a răspunsurilor la clarificările solicitate pe 
parcursul derulării procedurii.  
 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:  

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

- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, Serviciul juridic și contencios 
administrativ. 

 
 

 Preşedinte de şedinţă,          Avizat de legalitate, 
                Bodnariu Sorin                                 Secretar general,  
                 Brîndaş Lavinia 
 
 


