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JUDEȚUL TIMIȘ 
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COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr.99  din 24.10.2019 

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș  pentru delegarea serviciului public de  salubrizare 

 
 

 

Inițiator: 
 

Primar 
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

JUREX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  31.10.2019 



 
 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 7146 din 24.10.2019 

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș  pentru delegarea serviciului public de  salubrizare 

             
Având în vedere: 

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.47/2008 privind 
aprobarea participării comunei Dudeștii Noi la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.10/2016 prin care s-a aprobat 
înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, precum și documentația de atribuire 
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al 
deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş 

c) art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
modificata si completată,  

d)  art.10, alin (5), din Legea Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulteriore, 
e) Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș nr.4692/26.09.2019, 

înregistrată la instituția noastră cu nr.6524/27.09.2019. 
 

     propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 
Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

nr.  7145 din 24.10.2019 

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș  pentru delegarea serviciului public de  salubrizare 

 

             
Având în vedere: 

        a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.47/2008 privind 

aprobarea participării comunei Dudeștii Noi la constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Timiș 

  b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.10/2016 prin care s-a 
aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, precum și documentația de atribuire 
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al 
deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş 

       c) art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, modificata si completată, "serviciile de utilitati publice sunt in 
responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, după caz, a 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati 
publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati 
publice se organizează si se gestioneazi cu respectarea prevederilor legale, 
potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitătilor administrativ-
teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a 
localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora și in raport cu 
infrastructura tehnico-edilitara existent." 

     d) art.10, alin (5), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, modificata si completată,” Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități 
publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să 
exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la 
art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția celor prevăzute la art. 8 
alin. (3) lit. b) -d), f) -h) și art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și 
obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i) -k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 

https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110627696&d=2019-10-23#p-110627696
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049033&d=2019-10-23#p-64049033
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110629785&d=2019-10-23#p-110629785
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110629786&d=2019-10-23#p-110629786
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049020&d=2019-10-23#p-64049020
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=104395480&d=2019-10-23#p-104395480
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049024&d=2019-10-23#p-64049024
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049026&d=2019-10-23#p-64049026
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049038&d=2019-10-23#p-64049038
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049019&d=2019-10-23#p-64049019
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110627698&d=2019-10-23#p-110627698
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110627699&d=2019-10-23#p-110627699
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64049027&d=2019-10-23#p-64049027
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110627703&d=2019-10-23#p-110627703
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110819064&d=2019-10-23#p-110819064
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110682819&d=2019-10-23#p-110682819


4 

 

27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) este condiționată de primirea în prealabil a 
unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

e) Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 
nr.4692/26.09.2019, înregistrată la instituția noastră cu nr.6524/27.09.2019. 
 

 
propun inițierea unui proiect de hotărâre -------------------. 
 

Inspector principal 
                                                       George-Bogdan SITAR 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110682819&d=2019-10-23#p-110682819
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=104395498&d=2019-10-23#p-104395498
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110738309&d=2019-10-23#p-110738309
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. ----- din 31.10.2019 

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș  pentru delegarea serviciului public de  salubrizare 

 
 

Având în vedere: 

a)Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.47/2008 privind 
aprobarea participării comunei Dudeștii Noi la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.10/2016 prin care s-a 
aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, precum și documentația de atribuire 
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al 
deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş 

c) art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, modificata si completată,  

d)  art.10, alin (5), din Legea Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulteriore, 
f) Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 

nr.4692/26.09.2019, înregistrată la instituția noastră cu nr.6524/27.09.2019. 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.7146/2019, calitate acordată de prevederile art. 136 

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același 

act normativ;  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr.7145/2019, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
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c) avizul favorabil al comisiei de specialitate JUREX, îndeplinind condiția de la art. 

136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din 

Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 noiembrie 2012,  

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit n,  respectiv cele ale 

art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  

                   Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

         Art. 1. – Se  acordă mandatul special Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 

de Deșeuri Timiș  în Adunarea Generală a Asociației, ca în numele și pe seama 

comunei Dudeștii Noi  să exercite atribuțiile, drepturile și obligațiile privind  delegarea 

serviciului de salubrizare. 

 
        Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
F4/A0 
LL/LL 
EX.3 

Contrasemnează pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL  
AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Adrian-Leonida CAPSALI 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

