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 H OT Ă R Â R E A     nr.   59 / 2021 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT orașul Geoagiu în Adunarea 

Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL 

INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,, 

 

Consiliul Local al Orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Văzând  proiectul de hotărâre nr. 64/14.05.2021, referatul de aprobare al primarului orașului 

Geoagiu nr. 63/ 14.05.2021  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 

demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare  

în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare - Contractul nr. 1760/27.11.2018 și acordarea unui 

mandat special reprezentantului UAT orașul Geoagiu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,, și avizele comisiilor de specialitate nr. 

156/24.05.2021, nr. 173/24.05.2021, nr. 190/24.05.2021 . 

- Adresa ADI SIGD Hunedoara nr. 1094/2021 care conține atașat Nota de fundamentare și 

Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de către aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara  

 

- Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 1760//760/27.11.2018 de 

către Operatorul de colectare și transport desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 

Centru/Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”,  

- Prevederile  Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 

Centru/Bârcea Mare având nr. 1760/760/27.11.2018, 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

județul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,  

- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,, Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Hunedoara,, 

Ținând seama de prevederile legale în materie, respectiv: 

- dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,cu 

modificările şi completările ulterioare,  

-  dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 

cu modificările şi completările ulterioare,  

-  dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- dispozițiile  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

-  dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare 

- dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 

prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare 
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- dispozițiile  Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (1) din OUG 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

    Art. 1 - Se mandatează reprezentantul UAT orașul Geoagiu  dl Pușcașu Gabriel – Arhitect 

Șef in aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu,  ca în ședința Adunării Generale  a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 

Hunedoara,,  să aprobe demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, 

emiterea Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Notificarea 

de Încălcare. 

Art. 2  - La expirarea termenului de 90 de zile acordat prin Notificare operatorului în 

vederea remedierii, se va face o analiză a situației concrete, a remedierilor realizate, a 

propunerilor înaintate de operator și/sau a obligațiilor neîndeplinite de către acesta ori îndeplinite 

necorespunzător.  

Art. 3 - Aparatul tehnic al Asociației va înainta un rezumat al situației finale fiecărui 

membru asociat al Zonei de colectare 3 Centru/Bârcea Mare la expirarea termenului de 90 de 

zile prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre. 

     Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

     Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Serviciului Arhitect șef, Biroului Impozite și Taxe Locale; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Județul Hunedoara,,. 

- 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 
 


