
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 53 
din 30.09.2021

privind aprobarea modificărilor şi completărilor la actelor constitutive ale 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE rNTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 8183 din 24.09.2021 privind aprobarea modificărilor şi completărilor 
la actelor constitutive ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI 
TIMIŞ, iniţiat de primarul Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin;
- Referatul nr. 8182/24.09.2021 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la actelor 
constitutive ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ, al 
Primarului Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin;
-Raportul de specialitate nr. 8184/24.09.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificărilor şi completărilor la actelor constitutive ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ, întocmit de secretar general Diana-Andreea 
Muntean;
-adresa ADID Timiş, înregistrată sub nr. 5821/09.07.2021;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2;

Luând act de Hotărârea AGA ADID Timiş nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unităţile 
administrativ-teritoriale. membre ADID Timiş, să comunice la ADID Timiş dacă au obiecţiuni la 
modificările şi completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiş, actualizate şi 
revizuite, şi nefiind comunicate obiecţiuni la actele constitutive ale ADID Timiş,

In conformitate cu prevederile:
- art. 10 alin (8)-(9) din Legea nr. 51/2006 privind servciile comunitare de utilităţi publice;
- art. 129 alin. (4) lit e) şi g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE: ,

Art. 1 Se aprobă modificările şi completările efectuate la Statutul şi Actul constitutiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID Timiş), ca urmare revizuirii şi 
actualizării actelor constitutive ale asociaţiei, conform Actului adiţional la actele constitutive ale 
asociaţiei, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta şi face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 în baza modificărilor şi completărilor efectuate asupra actelor constitutive ale 
ADID Timiş, conform Actului adiţional prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre, se aprobă 
Statutul şi Actul constitutiv al ADID Timiş consolidate, care fac parte integrantă din prezenta 
Hotărâre, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3 Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiş, dl. Romeo Petru Ursu. să 
semneze în numele şi pentru U.A.T. Comuna Sânandrei orice document legat de modificarea şi 
completarea actelor constitutive ale ADID Timiş în vederea efectuării modificărilor şi 
completărilor aprobate potrivit art. 1 şi 2 din prezenta Hotărâre. în acest sens, mandatarul Romeo 
Petru Ursu va semna în numele şi pentru U.A.T. Comuna Sânandrei orice document legat de 
modificarea şi completarea actelor constitutive, inclusiv actul adiţional la actele constitutive 
ADID Timiş şi actele constitutive consolidate ale ADID Timiş.

Art. 4. Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman va reprezenta 
interesele U.A.T. Comuna Sânandrei în AGA ADID Timiş votând în conformitate cu prezenta 
hotărâre.



Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş -  Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
Primarului Comunei Sânandrei;
ADID Timiş;
Compartimentului Protecţia Mediului;
Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu 
http ://www.pri maria-sinandrei. ro.

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL,
Diana-Arţdiţeea Muntean

http://www.pri

