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HOTĂRÂREA  Nr. 112 
din 31.10.2017  

 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.9490/28.10.2008 privind delegarea 
activitatilor de precolectare, colectare şi transport a deseurilor menajere si a celor asimilate acestora 

încheiat cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. prelungit prin act aditional nr.3/2014 pana in 
28.10.2020 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,                                                                                                                                                                   

Având în vedere :  
- Referatul Secretarului comunei Vladimirescu 

- raportul de promovare a proiectului de hotărâre al d-nului primar Crisan Ioan  
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice 

-prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaţilor(completata de OUG 
nr.92/2007) 

-contractului de concesiune nr.9490/28.10.2008 privind delegarea activitatilor de precolectare, 
colectare şi transport a deseurilor menajere si a celor asimilate acestora încheiat cu S.C. SERVICII 

DE SALUBRIZARE S.R.L. prelungit prin act aditional nr.3/2014 pana in 28.10.2020 

-atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare ADI-SIGD 
Arad zona 1 Lot.1 din care face parte si comuna Vladimirescu 

-Votul in unanimitate de 17 voturi pentru exprimat în şedinţa ordinară din 31.10.2017 de Consiliul 
local al comunei Vladimirescu 

 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Lg. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificări şi completările ulterioare: 

   

HOTĂRĂŞTE: 
   

Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.9490/28.10.2008 privind 
delegarea activitatilor de precolectare, colectare şi transport a deseurilor menajere si a celor 
asimilate acestora încheiat cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. prelungit prin act 
aditional nr.3/2014 pana in 28.10.2020 conform art.18.1 lit.b din contractual de concesiune 
amintit mai sus.  

Art.2. Se împuterniceşte dl. Crisan Ioan, reprezentant al comunei Vladimirescu,  să 
semneze în numele şi pe seama Consiliul Local al  comunei Vladimirescu rezilierea contractului  

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Vladimirescu  . 
 

Prezenta hotarare se comunică cu : 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  

- S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L.  
- locuitorii comunei prin afişaj şi publicitate media  
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