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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 103/2021 

privind aprobarea privind aprobarea plăţii unei contribuţii a oraşului  Haţeg, în anul 
2021, sub forma cotizaţiei de membru, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” 

Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor -  judeţul Hunedoara” 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 336/9 din 14.06.2021 prin care se propune 
aprobarea plăţii unei contribuţii a oraşului  Haţeg, în anul 2021, sub forma cotizaţiei de 
membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor - judeţul Hunedoara”, asociaţie de utilitate publică, la care Consiliul local al 
oraşului Haţeg a aderat prin Hotărârea nr. 134/2009, în scopul ducerii la îndeplinire a 
notificărilor de încălcare a contractului de delegare, în sensul elaborării documentelor 
prevăzute de lege în astfel de situaţii ; 

Având în vedere: 
a)adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor - judeţul Hunedoara” nr. 1052 din 02.05.2021, înregistrată la primăria Haţeg sub 
nr. 9975/12.05.2021 ; 
b) hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 61/2020 prin care s-a constatat încălcarea la nivelul 
zonei 2 Haţeg a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 
874/1975/22.08.2018 si totodată s-au aprobat unele demersuri ce urmează a fi întreprinse de 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” 
Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul, printre care şi remedierea încălcărilor de către 
operator sau rezilierea contractului de delegare; 
c) hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 28/2021 pentru constatarea încălcării la nivelul zonei 
2 Haţeg a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 
874/1975/22.08.2018, precum si aprobarea unor demersuri ce urmează a fi întreprinse de către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” 
Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul; 
d)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Hunedoara", aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;   
e)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor judetul Hunedoara”; 
f)hotărârea Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 140/2018 privind însușirea contractului de 
achizitie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 
colectare 2 Hațeg, constând în:  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare; operarea şi administrarea Staţiei de transfer Haţeg; 
transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara” şi contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, aferent zonei 2 Haţeg; 

În conformitate cu prevederile anexei 2, cap. II, pct. 1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; ale 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului 
constitutiv – cadru si al statutului cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect 
de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr.211/2011, privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 



În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. 
(3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
                                                                HOTĂRĂŞTE :        
 
               Art. 1  Se aprobă plata unei contribuţii a oraşului  Haţeg, în anul 2021, sub forma 
cotizaţiei de membru, în cuantum de  0,34 lei/locuitor, la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ” Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor -  judeţul Hunedoara”, ce se va 
suporta din bugetul local al orasului Haţeg, în scopul achiziţionării serviciului de elaborare a 
documentaţiei de atribuire a contractului de delegare. 
              Art. 2 Plata cuantumului cotizaţiei prevăzut la art. 1 se va face, în condiţiile legii, în 
funcţie de numărul de locuitori, comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, 
valabil la 1 iulie a anului anterior. 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia 
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
            Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                       
  Art. 5 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii:  Instituţiei  Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - 
judeţul Hunedoara”, Direcţiei economice şi Compartimentului administraţie publică locală. 
 
 
 
Hateg, 14 iunie 2021 
 
 
 

    INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 


