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H O T Ă R Â R E A NR .54. 
din 27.07.2016. 

 
privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei  Zerind,Judetul Arad 

 

Consiliul Local al  comunei Zerind,Judetul Arad intrunit in sedinta ordinara din 

data de 27.07.2016. 
Având în vedere :  

- Adresa nr.809./27.07.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 
Arad; 
-  Referatul nr. ......./..............................al secretarului comunei Zerind; 
-  Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad nr.57/11.01.2016; 
-Raportul comisiilor de specialitate al Consiliului local Zerind prin care se acorda aviz favorabil proiectului de 

hotarare; 
 
- prevederile art 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 8 alin. (3) lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  
- prevederile art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificări şi completările ulterioare 
-Numarul voturilor exprimate ale consilierilor  9 voturi ,,pentru,, astfel exprimat de catre cei 9 consilieri prezenti,din totalul de 9 

consilieri locali in functie, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă finanțarea pe bază de tarif a Serviciului de salubrizare al comunei 
Zerind, parte componentă a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, județul 
Arad”.  

   Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului 
Comunei Zerind. 

   Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:  
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Arad; 
- Instituţiei Prefectului –Judeţul Arad. 
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