
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD  
COMUNA ȘAGU 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  NR.14 
din 31.01.2017 

 
privind aprobarea  Actului adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție 

privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare 
a Deșeurilor  Județul Arad" 

      
        Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data 
de 31.01.2017 
 Având în vedere: 
-  În temeiul art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
-  referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 
Șagu 

- Adresa nr.1535/21.12.2016 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
- Legea. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 
Legea  
- Prevederile Acordului - Document de pozitie privind modul de implementare 
a proiectului: “Sistem integrat de gestionare a deșeurilor județul Arad"; 
- votul a  10 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri in functie, fiind 
prezenti la sedinta ordinara un nr. de 10  consilieri locali; 
     În temeiul art. 45 pct. 1 din Legii nr. 215/2001, a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1.- Se aprobă  Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție 
privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare 
a Deșeurilor  Județul Arad", conform anexei. 
  Art.2.- Se împuterniceşte d-na/dl. FOITIK FRANCISC, reprezentant al 
comunei Șagu, cetăţean român, născut la data  de 20.07.1964 în Arad, 
judeţul Arad, domiciliat în com. Șagu, sat Firiteaz nr. 157 , posesor al CI 
seria AR, nr. 488900, eliberat de SPCLEP Arad la data de 27.08.2010, cu 
mandat special, să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaților, în 
numele şi pe seama Consiliului județean/local al comunei Șagu, Actul 
adițional nr. 1 la  Acord Document de poziție privind modul de implementare 
a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad". 
  Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad, 



- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și pe 
site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 
     Președinte de şedinţă,                                                Contrasemnează,     
           Oană Florica                                                              p.Secretar 
                                                                                          Roman Dan 
                                                                                           Inspector, 

            Vancea Mihaela 
 


