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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul  

de a implementa şi realiza  

proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor” 

 

 

Având în vedere:  

-   Expunerea de motive a Primarului comunei Hidiselu de Sus; 

-  Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Implementare Fonduri 

Europene, înregistrat sub nr. 3535/27.06.2019; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- Adresa nr. 1506/25.03.2019 transminsa de ADI Ecolect Group, prin care 

solicita adoptarea unor de hotarari de catre consiliul local; 

- Adresa cu nr. 3371/25.06.2019 prin care se transmite materiale aferente 

proiectului SMID Bihor; 

 Tinand cont de prevederile: 

- Art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Art.59 alin.(1) pct.A lit.d) și pct.B lit.d) din Legea nr.211/2011 privind 

regimul deșeurilor,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii AGA Ecolect Group cu nr.1 din 04.03.2019 privind modificarea 

documentului de pozitie prin act aditional pentru proiectul Fazarea “Sistem de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Bihor”;  

- Hotărârii AGA Ecolect Group cu nr.4 din 12.12.2013 privind aprobarea 

divizarii zonei de colectare 1 din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in judetul Bihor”; 

- H.C.L. Nr. 41/09.07.2010 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT GROUP; 

 În temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a) pct.14 coroborat cu cele ale art.45 

şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T A R A S T E : 

 
Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr.1 al Documentului de Poziţie, în scopul realizării 

şi implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art.2.   Se împuterniceşte domnul primar Adrian Petroi să semneze Actul Adiţional nr. 

1 al Documentului de Poziţie, în numele şi pe seama Comunei Hidiselu de Sus. 
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 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire  a prezenţei hotărâri se încredinţează domnul Adrian 

Petroi, primarul comunei Hidiselu de Sus. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - Institutia Prefectului- Judetul Bihor 

 - Primarul comunei Hidiselu de Sus 

 - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Group 

 - La dosar 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 

                      Florian Pentea                                             p. SECRETAR 

         Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.49 

Hidiselu de Sus,  27 iunie 2019 

 
    Aceasta hotarare a fost adoptata  cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 


