
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.15 
din 30.01.2017 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului comunei Vladimirescu în A.G.A la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad pentru anul 2017 
să aprobe cuantumul anual al cotizatiei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli  

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Având în vedere:  

 Adresa nr.1534/20.12.2016 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad  

 Referatul Biroului de urbanism al comunei Vladimirescu 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre a d-nului primar Crişan Ioan; 

 votul de  17 voturi pentru exprimat în şedinţa din 30.01.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
 Dispoziţiile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităti şi cele ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, actualizate  

În temeiul art. 45 alin. ( 2 )  din Legea nr. 215 / 2001 – privind administraţia publică locală, 
republicată  

HOTĂRĂŞTE : 
 

  Art.1. Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Local Vladimirescu aferenta anului 2017, la bugetul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.  

Art.2. Se împuterniceşte dl. Crisan Ioan, reprezentant al comunei Vladimirescu,  
cetăţean român, născut la data  de 09.12.1945 în sat Moroda (com. Seleu )Jud. Arad, 
domiciliat în loc. Vladimirescu str. V. Milea nr.31 , posesor al CI  seria A.R., nr.321381, 
eliberat de SPCLEP Arad la data de 12.01.2007, cu mandat special să aprobe pentru 
anul 2017, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad, în numele şi pe seama 
Consiliului local Vladimirescu cuantumul  anual al cotizatiei în sumă de 13.076 lei, 
prevăzută pentru comuna Vladimirescu şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Asociatiei, conform anexelor prevăzute la prezenta hotărâre . 

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică : 
-  Instituției Prefectului Județului Arad 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

judeţului Arad  
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