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HOTĂRÂREA NR.4 

din data de 31 ianuarie 2020 

 

Privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2020 la  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad  

 

  Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 

 Având în vedere: 

-  adresa nr.138/16.01.2020a ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad privind 

cuantumul cotizaţiei pentru anul 2020; 

- referatul de aprobare a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la aprobarea cotizaţiei 

Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2020 la , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

- raportul compartimentului de specialitate cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de 

Mureş pe anul 2020 la , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr.101/2006 privind 

serviciul de salubrizare , actualizate; 

 - prevederile art.7,lit.a,art.16 alin. 2,lit c şi k ,coroborat cu art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor,judeţul Arad; 

- prevederile art.1 litera b si c, art.4 alin.1 litera c, din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatiile administrativ – teritoriale sunt 

actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; 

- prevederile art.2 aliniatul 1 din Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de 

venituri și cheltuieli , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ; 

- prevederile art 1 alin.2 litera a ,art.19 alin.1 litera a, art.25, art.26, art.39 alin.3- 6, din Legea 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările  și completările ulterioare; 

-  prevederile art.36, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publica locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul comisiei de specialitate din cadru C.L Vărădia de Mureş;  

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 

Art.1. Se aprobă plata cotizației Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2020 în sumă de 3266 lei, la 

bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor,judeţul 

Arad. 

Art.2. Se împuterniceşte d-na MICULIȚ CRINA MELANIA - PRIMAR reprezentantă a comunei Vărădia de 

Mureş, cetăţean român, născută  la data  de 26 martie 1966 în Oraș Chișineu-Criș, judeţul Arad, 
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domiciliat în sat Julița, nr. 13 , posesor al CI seria AR nr.854883, eliberată de SPCLEP Săvîrșin la data de 

19.03.2018, cu mandat special să aprobe pentru anul 2020, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în 

numele şi pe seama Consiliului local, cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3266 lei, prevăzută pentru 

consiliul local al comunei Vărădia de Mureş și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, 

conform anexelor atașate prezentei hotărâri. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad; 

- Primarul comunei Vărădia de Mureş; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor  Arad.  

 

 

PRESEDINTE, 

                               Faur Sandu 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Luputiu Lacrimioara 

 

 

 


