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HOTĂRÂREA   nr.  58 / 2021 

privind aprobarea plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 lei/locuitor Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al Deșeurilor”,  județul Hunedoara   

pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID,  județul 

Hunedoara și a caietelor de sarcini 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre 63/14.05.2021, referatul de aprobare al primarului orașului 

Geoagiu nr. 62/14.05.2021 privind aprobarea plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 

lei/locuitor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al Deșeurilor”,  

județul Hunedoara  pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale 

SMID, județul Hunedoara și a caietelor de sarcini, nota de fundamentare a aparatului tehnic al  

A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara,  avizele comisiilor de specialitate nr. 155/24.05.2021, nr. 172/24.05.2021, nr. 

189/24.05.2021 

            Reținând: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Geoagiu nr. 76/2009 privind asocierea Oraşului 

Geoagiu cu Judeţul Hunedoara şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, 

în vederea constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Sistemul Integrat de Gestionare 

a Deşeurilor Judeţul  Hunedoara”; 

- prevederile art. VI. alin.(2) lit. a) din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul  Hunedoara”; 

- adresa ADI SIGD Hunedoara nr. 1052/12.05.2021 și Nota de fundamentare privind aprobarea 

plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 lei/locuitor  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al Deșeurilor”, județul Hunedoara  pentru 

elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID, județul 

Hunedoara și a caietelor de sarcini 

În baza prevederilor art.35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 89, art. 90 si art. 91 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 

alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 
  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

Art. 1. Se aprobă plata, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 lei/locuitor, respectiv 

suma de 1.891 lei,  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al 

Deșeurilor”,  județul Hunedoara,  pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor 

de operare ale SMID, județul Hunedoara și a caietelor de sarcini. 
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Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

        Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică : 

-     Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului buget - financiar,  

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Geoagiu, 27.05.2021  

 

Preşedinte de  şedinţă                                                     Contrasemnează  

Nyeste Iulia Elena                                                          Secretar General 

                                                                                jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 
 

 


