
ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

HOTĂRÂREA NR.54 

Din 18.iulie.2012 

privind aprobarea Actului adiţional la Contractul nr. 3890 din data de 16.05.2006 de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune a oraşului 

Chişineu Criş şi satul aparţinător Nădab 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe 
- Avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local Chişineu Criş; 
- Referatul d-nei Mătiuţ Florina, consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Chişineu Criş; 
- Contractul nr. 3890/16.05.2006 de delegare a serviciului public de salubrizare 

prin concesiune a oraşului Chişineu Criş şi satul aparţinător Nădab; 
- Prevederile H.C.L. nr. 46/28.06.2012 
- Prevederile Documentului de poziţie privind modul de implementare al 

proiectului Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad adoptat prin H.C.L. nr. 
82/24.09.2009 

- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea 
nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

; votul unanim al celor 15 consilieri în funcţie 
în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 

215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1 - Se aprobă încheierea Actului adiţional la Contractul nr. 3890 din data de 
16.05.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune a oraşului 
Chişineu Criş şi satul aparţinător Nădab, conform ANEXEI care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Actul adiţional va produce efecte de la data semnării de către ambele părţi. 

Art. 3 - Hotărârea se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad 
- Primarului Oraşului Chişineu Criş 
- Biroului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Oraşului Chişineu Criş 
- S.C. RER ECOLOGJLSJîRVICE ORADEA S.R.L. 
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