
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA ȘAGU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  NR.16 
din 31.01.2017 

 
privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 a Comunei Șagu, la bugetul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad şi desemnarea unui reprezentant 

în Adunarea Generală a Asociaţiilor 
 

         Consiliul Local al Comunei Șagu, întrunit în şedinţa sa ordinară, din 
data de 31.01.2017 
 Având în vedere: 
-  prevederile art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
a primarului comunei Șagu 
-  Prevederile art.36 alin.2 lit.d, din Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei 
publice locale, actualizată şi republicată; 
- Prevederile art. 1 alin.2 lit.e din Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi, actualizată; 
- Prevederile art. 2 din Legea nr. 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare, 
actualizată; 
- Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 
de Gestionare a Deșeurilor - Județul Arad; 
- Adresa A.D.I.S.I.G.D. Arad cu nr. 1534 din 20.12.2016, înregistrată la 
Primăria comunei Șagu sub nr. 6839 din 28.12.2016; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Șagu; 
- votul ,,pentru”,a 10 consilieri, din totalul de 13  în funcţie, fiind prezenţi 10 
consilieri. 
 
         În temeiul art. 45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUNE 
 

Art.1 - Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Local al Comunei Șagu, pe anul 
2017, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.  
 



Art.2 - Se împuterniceşte dl. FOITIK FRANCISC, reprezentant  al comunei 
Șagu, cetăţean român, domiciliat în comuna Șagu, Sat Firiteaz, nr. 157, 
posesor al CI  seria AR, nr. 488900, eliberat de SPCLEP Arad, cu mandat 
special să aprobe pentru anul 2017, în Adunarea Generală a Asociațiilor din 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 
a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului local cuantumul 
anual al cotizației în sumă de 6.240,00 lei, prevăzută pentru Consiliul local al 
comunei Șagu și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, 
conform anexelor prevăzute la prezenta hotărâre. 
 
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad  
- Asociaţiei 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 
 
 
 

 
 
 
 
 


