
JUDEȚUL TIMIŞ                                                                             

COMUNA CENAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE Nr. 54 

din 13.11.2019 

privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș și mandatarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile 

necesare pentru încheierea contractului de consultanță 

 

• Consiliul Local al Comunei Cenad, întrunit în sedință ordinară din 

13.11.2019; 

• Văzând referatul de aprobare întocmit de către d-nul Crăciun Nicolae-

primarul comunei Cenad, în calitate de initiator al proiectului; 

• Văzând Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite – 

art. 136 din Codul Administrativ); 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consoliului Local Cenad; 

Având în vedere: 

❖ Rezilierea Contractului nr. 1791/2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L - LIBRO 
EVENTS S.R.L., prin Notificarea de Încetare nr. 4151/27 august 2019, pentru 
neîndeplinirea unor obligații esențiale prevăzute de contract, precum și a unor obligații 
neesențiale, cu caracter repetat ; 

❖ Situația de urgență existentă in Zona 2-Jimbolia ca urmare încetării prin reziliere     
a Contractului nr. 1791/28.09.2017 și necontinuării de către fostul operator a     
Serviciului, conform art. 49 din Contractul nr. 1791/2017 – [Proces-verbal din data de 
04.09.2019 a CLSU Cenad- instituită starea de urgență în temeiul OUG 21/2004]; 

❖ Hotărârea nr. 8/24.09.2019 privind situația generată de întreruperea activității de 
colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ 
teritoriale din Zona 2 Jimbolia din județul Timiș adoptată de Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență Timiș 
 

❖ Hotărârea AGA ADID Timiș - Zona 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 cu privire la 
începerea procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din Zona 
2 -Jimbolia, prin elaborarea documentației de atribuire; 

❖ Decizia luată la sedința AGA ADID Timiș pe ZONA 2-Jimbolia din data de 
07.10.2019 de către asociații implicați cu privire la plata unei cotizații majorate, 
pentru a se asigura suportarea costurilor necesare pentru contractarea unor 
specialisti în vederea elaborării documentației de atribuire și a asigurării asistenței 
de specialitate necesare pe durata derulării procedurilor legale de achiziție publică 
pentru încheierea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 
colectare-transport a deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia ; 



❖ Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 

modificat și completat ; 

❖ Documentului de pozitie al ADID Timiș privind modul de implementare a 

proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Timiș”. 

 

În temeiul prevederilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 1 , ale 

art. 136, art. 139 alin. 1 , art.196, alin.1, lit.a din Codul Administrativ, ale prevederilor art. 2 

alin.1, art.6 (3) teza 2 din Legea nr.101/2006, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16 alin.2 lit.k) din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 

modificat și completat, 

 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 2.257,24 lei a cuantumului cotizației pe anul 2019, precum 

și plata cotizației majorate pe anul 2019 către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Deșeuri Timiș. 

 

Art. 2. Plata cotizației majorate menționate la art.1 din prezenta se va face într-o singură 

tranșă, în contul bancar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, 

respectiv în contul bancar IBAN nr. RO49 RNCB 0249 1151 3059 0001 deschis la Banca 

Comercială Română-Timișoara, până la data de 15.11.2019. 

 

Art. 3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș să deruleze 

procedurile necesare, prin intermediul sistemului informatic centralizat de achiziții 

publice, pentru a contracta o persoană (fizică sau juridică) specializată în elaborarea 

documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a activității de 

colectare-transport al deșeurilor municipale și în acordarea asistenței de specialitate pe 

durata derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 Jimbolia. 

 

Art. 4. Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei de atribuire și de asistență 

pe parcursul derulării procedurii de achiziție prevăzute la art. 3, se va face în modalitatea 

achiziției directe, utilizând catalogul electronic utilizat de SICAP, pentru o valoare estimată 

de 160.650 lei (T.V.A. inclus). 

 

Art. 5. Se împuternicește Președintele ADID Timiș, să semneze prin reprezentantul său, 

domnul Valentin Tudorică, contractul prevăzut la art. 3 și 4 din prezenta hotărâre. În 

situația în care domnul Valentin Tudorică este în imposibilitate să semneze contractul, 

Județul Timiș va putea desemna o altă persoană, potrivit legii.  



 

Art. 6. Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 exemplare. 

 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Prefectului Județului Timiș; 

- Primarului Comunei Cenad; 

- Compartiment contabilitate, taxe și impozite; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș; 

 

7.1. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizier și publicare pe 

site-ul propriu. 

 

 

 

                Peședinte de ședință,           

                 Cornut Gheorghe 

 

                                               Contrasemnează, 

                               Secretar General al comunei  Cenad         

                                             Marianuț Miroslav 

 

 

 

 

 

 

 


