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                                                             ROMÂNIA 
                                                          JUDE ULăARAD 
                                                         ORAŞULăPECICA 
                                                      CONSILIUL LOCAL 

 
                                                   HOT RÂREA  nr.3 
                                                     din  29.01.2016 

 

    Privind prelungirea duratei Contractului nr. 963/17.01.2007 de delegare a gestiunii  
    ServiciilorăPubliceădeăSalubrizareăaăOraşuluiăPecicaăşiăaăsatelorăapar in toare 

 
 Consiliul Local al OraşuluiăPecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară, din data de 

29.01.2016   
 

            Având în vedere: 

 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care arată oportunitatea prelungirii 

duratei contractului de delegare a gestiunii serviciilor  publice de salubrizare a oraşului Pecica 
şi a satelor aparţinătoare, 

- Raportul nr.85/05.01.2016 al doamnei Luculescu Mariana, şef serviciu protecţia mediului în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Pecica, prin care propune prelungirea 
duratei contractului nr. 963/17.01.2007 de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare a oraşului Pecica şi a satelor aparţinătoare, 
- Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare a oraşului Pecica nr. 

963/17.01.2007, 

- Prevederile art.15 (2) din Legea nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a 
localităţiilor, 

- Adresa nr.1245/09.11.2015 de la A.D.I.- Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 
Arad, 

- Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, 
- Avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- votul ,,pentru” a 15  consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi 15  consilieri. 

           În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată 

 

                                     HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului nr. 963/17.01.2007 de delegare prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare a oraşului Pecica de la data de 01.02.2016 până 
la data de 01.02.2018, sub rezerva încetării de drept la data intrării în vigoare a Proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad. 
 Art.2. Se împuterniceşte domnul primar al Oraşului Pecica, Antal Petru, să semneze actul 
adiţional de prelungire a Contractului nr. 963/17.01.2007 de delegare prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare a Oraşului Pecica. 
Art.3. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin doamna Luculescu 

Mariana, şef serviciu protecţia mediului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Pecica,   şi se comunică cu:  

- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 

- D-na Luculescu Mariana, 

- SC G & E Invest 2003 SRL Bucureşti 
 

 

 

PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ,ăăăă                       CONTRASEMNEAZ   SECRETAR,  
      DEDIU SIMONA                                                              MO ăADELA 

 


	HOTĂRĂŞTE:

