
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

GEOAGIU 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr.  35 / 2022 

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului  U.A.T. Geoagiu sa aprobe în Adunarea 

Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA" încheierea Actului adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare 

nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  S.I.G.D.  Hunedoara 

și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 33/18.03.2022 privind  

acordarea unui mandat special reprezentantului  U.A.T. Geoagiu sa aprobe în Adunarea Generală a 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA" încheierea Actului adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 

1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  S.I.G.D.  Hunedoara și 

Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L, raportul de specialitate al 

consilierului juridic nr. 37/ 18.03.2022 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

87/28.03.2022, 96/28.03.2022 și 105/28.03.2022 

.  

Reținând: 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

județul Hunedoara", nr. 386/02.03.2022 privind punerea la dispoziție de către aparatul tehnic al Asociației 

a unei Note de fundamentare , în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 – 

Codul Administrativ, înregistrata la UAT Orașul Geoagiu sub nr. 1382/03.03.2022.  

- Nota de fundamentare elaborată de către aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara", având nr. 

357/28.02.2022, înregistrata la Primăria Orașului Geoagiu sub nr.1383/03.03.2022, prin care se solicită 

organizarea unei ședințe a Consiliului local, în vederea aprobării încheierii Actului adițional nr. 3  la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, 

constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare nr. 

1760/760/27.11.2018,  încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  S.I.G.D.  Hunedoara și 

Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.  

- Proiectul Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018 atașat Notei de fundamentare nr. 

357/28.02.2022 

- Corespondența purtată între A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, 

astfel cum a fost atașată Notei de fundamentare nr. 357/28.02.2022, 

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

management al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.- Hunedoara;  

- Statutul A.D.I.S.I.G.D.-HUNEDOARA, astfel cum a fost actualizat și modificat ;  

- prevederile art. 8 alin. 3 lit. d^2), art. 10 alin. 5) și alin. (5^1) din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 35 din  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 

colectare 3 Centru/Bârcea Mare, constând în : colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 

municipale și al deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare 



Intercomunitară  S.I.G.D.  Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 

S.R.L.  

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi 

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 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” și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,  

 

  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se mandatează domnul Pușcașu Gabriel, având funcția de  Arhitect Șef în aparatul de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu, ca în numele și pentru  ORAȘUL GEOAGIU să aprobe în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,,Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor, județul Hunedoara" încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare. 

Art. 2 Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare sunt și rămân valabile. 

Art. 3 Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat 

de Gestionare a Deșeurilor, județul Hunedoara" să semneze în numele și pentru UAT Orașul Geoagiu, 

Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de  colectare 3 

Centru/Bârcea Mare, constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare nr. 1760/760/27.11.2018, Act adițional prevăzut în Anexa 1 la prezenta Hotărâre. 

Art. 4.   Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

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

Art.5.   Prezenta hotărâre se comunică: 

-    Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

-    Primarului oraşului Geoagiu; 

-    Compartimentului Buget, Financiar,  

                 -  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

județul Hunedoara;  

 

 

Geoagiu, 30.03.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  1 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:14, cvorum necesar: 8 

 

 

 


