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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 
               DIN …………. 

 
      Privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de 
                            salubrizare al Zonei I, nr. 1603/24.10.2017 prin act adițional 
 
  Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  13.04.2018. 
      Având în vedere: 
      -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
      -Raportul doamnei Luculescu Mariana, șef Serviciu Protecția Mediului U.A.T.Pecica, 

-Adresa Consiliului Județean nr. 3415/16.02.2018 prin care se comunică Adresa nr. 
9274/14.02.2018 emisă de Ministerul Fondurilor Europene ca răspuns la Memoriul 
Justificativ nr. 2258/02.02.2018 formulat de Consiliul Județean Arad;  

    - Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare,  
      respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
      similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate  
      separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,  
      baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADISIGD Arad: ZONA 1, 
      aprobată prin Hotărârea nr.22 din 14.02.2017; 

- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 
1603/24.10.2017; 
- Nota de fundamentare nr. 489/21.03.2018 a ADI SIGD Arad; 
- Punct de vedere al consultantului S.C. E-Achiziții Consultanță Online S.R.L.; 
- Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, 
actualizate; 
-  Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă, 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea parțială a sistemului de colectare a deșeurilor din cadrul SMID 
Arad în conformitate cu Hotărârea nr. 74/24.02.2017 a AGA ADI SIGD Arad și cu memoriul 
justificativ nr. 2258/02.02.2018 al Consiliului Județean Arad, aprobat de Ministerul 
Fondurilor Europene prin Direcția Gestionare POS Mediu cu adresa nr. 9274/14.02.2018. 
Art.2. Se aprobă modificarea parțială a structurii investițiilor din Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, după cum 
urmează: 

- Înlocuirea Planului de investiții inițial cu Planul de investiții prevăzut în Anexa nr. 
1 la prezenta hotărâre. 

      Art.3. Se aprobă rectificarea unor erori materiale din Contractul de delegare prin concesiune 
      a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017:  

Serviciile de salubrizare vor fi prestate în urmatoarele comune după cum urmează: 
- Comuna Secusigiu de la data de 15.12.2018: 
- Comuna Șofronea de la data de 01.10.2018; 
- Comuna Felnac de la data de 06.07.2019; 
- Comuna Macea de la data de 23.04.2018 , conținutul art. 1 alin.  (1) – Data intrării în 
vigoare – din contractual de delegare urmând a se modifica corespunzător.  
 



Art.3. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a 
gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, care să cuprindă toate 
modificările aduse la Contractul mai sus menționat.  
Art.4. Se mandatează domnul primar ANTAL PETRU să voteze şi să semneze în numele şi 
pe seama Consiliul Local al  oraşului Pecica, Actul Adițional la Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017. 
Art.5. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al orașului Pecica, desemnat la art. 
4, se  află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local al 
orașului Pecica în Adunarea Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către dl. 
STANOIOV MIODRAG.cetăţean român, născut la data  de 07.07.1967, în orașul Arad, 
judeţul Arad, domiciliat în orașul Pecica, str.314, nr.39 , posesor al CI seria AR, nr.415052, 
eliberat/ă de SPCLEP Arad, la data de 05.12.2008, având funcția de viceprimar. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
           -Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
            Judeţul Arad. 
            -Doamna Luculescu Mariana, șef Serviciu Protecția mediului U.A.T.Pecica. 
 
 
 
 
 
 
 

            Iniţiator, primar ANTAL PETRU 


