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HOT RÂREAăănr.37 
Din 30.07.2015 

privindăaprobareaămodificariiăStatutuluiăăAsociaţieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă”Sistemă
IntegratăalăDeşeurilorăJudeţulăArad” 

 
         Consiliul Local al comunei Archişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă30.07.2015, 
ora 1400 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă10 consilieri din totalul de 11 . 
 
                               AVÂND ÎN VEDERE : 
    Proiectul de hotarare initiat de primar si avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului 
local , 
     Prevederile art. 2 din Dispoziția nr. 239/12.05.2015 privind modificarea Statutului Asociației, prin 
includereaăînăcuprinsulăacestuiaăaăunorăclauzeăreferitoareălaăr spundereaăfiec ruiămembruăasociatăcare nu 
seăconformeaz ăobligațieiădeăplat ăaăcotițației anuale; 
     Hot râreaănr.ă44/12.06.2015ăaprobat ăînăședințaăAGAădinăcadrulăAsocia ieiădeăDezvoltareă
Intercomunitar ăSistemăIntegratădeăGestionareăaăDeşeurilorăJude ulăArad; 
     Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale 
asociațiilorădeădezvoltareăintercomunitar ăcuăobiectădeăactivitateăserviciileădeăutilit ți publice; 
     Prevederile art. 21 alin (2) lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000,ăprivindăasocia iileăşiă
funda iile,ăăcuămodific riăşiăcomplet rileăulterioare; 
     Dispozi iileăart.ă16ăalin.ă2,ălit.ăh)ădinăStatutulăAsocia ieiăprivindămodificareaăstatutuluiăAsocia iei;           
      Prevederileăart.63ăalin.1ălit(d)ăşiăalin.5ălit(a) coroboratăcuăart.36ăalin1ălit(d)ăşiăalină6ălit(a)ăpct.14ădină
Legea nr.215/2001 legea administratiei publice locale , actualizata ,  
     PrevederileăLegiiănr.51/2006ăaăserviciilorăcomunitareădeăutilit iă,ăactualizataă, 
     Prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare , actualizata , 
     Adresa cu nr. 760/ 19.06.2015 aăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratăală
DeşeurilorăJude ulăArad , 
      Votul  „ăpentruă”ăa 10 consilieri ,   

 
        În temeiul art.45 alin (1) din Legeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  

 

HăOăTă ăRă ăŞăTăEă: 
 

    Art.1.  Seăaprob ăActulăAdiționalălaăStatutulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegrată
deăGestionareăaăDeşeurilorăJude ulăArad,ăconformăAnexeiă1. 
    Art. 2.  Seăaprob ăStatutulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratădeăGestionareăaă
DeşeurilorăJude ulăArad,ăconformăAnexeiă2. 
    Art. 3.  Se  împuternicește cu mandat special d-lăăValeaăNicolaeă,ăprimarăalăcomuneiăArchişă, 
reprezentant  al Consiliul Local Archis, cet eanăromană,ăn scutălaădataădeă11.07.1953,ăînăsatăGroşeniă,ă
jude ulăAradă,ădomiciliatăînăsatăGroşeniă,ănr.264ă,ăcom.ăArchişă,ăjud.ăAradă,ăposesorăCIăseriaăARă
nr.681306, eliberat de SPCLEP Beliu  la data de 17.07.2014, careăînăAdunareaăGeneral ăaăAsociaţiloră
s ăvoteze,ăs ăsemnezeăînănumeleăşiăpeăseamaăConsiliuluiăLocalăArchisădocumenteăcareăvizeaz ăactulă
adițional șiăStatutulăAsociaţieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegratădeăGestionareăaă
DeşeurilorăJudeţulăArad. 
     Art. 4.  În situația în care reprezentantulăConsiliuluiăLocalArchisădesemnatălaăart.ă3,ăseăăafl ăînă
imposibilitateaăexercit riiămandatuluiăîncredințat, interesele Consiliului Local Archis vor fi reprezentate 
deăc treăd-l Pantea Nicolae, cet eanăromân,ăn scutălaădata  de 23.12.1961 în localitateaăArchis,ăjude ul 
Arad, domiciliat în localitatea Archis ,  nr. 115A , posesor al CI  seria AR, nr. 269611, eliberat de 
SPCLEP Ineu la data de 13.09.2005, având funcția de viceprimar . 



     Art. 5.  Se mandateaz ăd-na Gabriela Sofia BARBU, posesoare a CI  seria AR, nr. 520790,ăeliberat ă
de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, s ăîndeplineasc ăprocedurileăprev zuteădeălegeăpentruă
înregistrarea Statutului modificat al Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSistemăIntegrat de 
GestionareăaăDeşeurilorăJude ulăAradălaăinstituțiile publice abilitate. 
     Art. 6.  În situațiaăînăcareăpersoanaăîmputernicit ălaăart.ă5,ănuăăpoateăs ăîndeplineasc ăprocedurile 
prev zuteădeălegeăpentruăînregistrareaăStatutului modificat al Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă
SistemăIntegratădeăGestionareăaăDeşeurilorăJude ulăAradălaăinstituțiile publice abilitate, presedintele 
Asociațieiăvaămandataăoăalt ăpersoan ăînăacestăscop. 

       Art.7.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
- Institu ieiăPrefectului – jude ulăAradă, 
- ADI-SIGD ARAD , 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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