
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin Concesiune a serviciului 

de operare a depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, din cadrul Sistemului integrat de 

management al deşeurilor în judeţul Timiş, împuternicirea Consiliului director cu privire la stabilirea 

Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiunea serviciilor de operare depozit com. Ghizela şi 

aprobarea Statului de funcţii 

 

 În urma Procesului – verbal nr. 6/09.08.2011 încheiat în Adunarea Generală a Asociaţilor, 

 Având în vedere Raportul directorului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

cu nr. 75/01.08.2011 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului de operare a depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, din cadrul sistemului 

integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş, împuternicirea Consiliului director cu privire la 

stabilirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiunea serviciilor de operare depozit com. Ghizela şi 

aprobarea Statului de funcţii,  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, 

 În conformitate cu Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, Art. 16 alin. 3 lit. b şi 

e, Adunarea generală a asociaţilor, statutar şi legal întrunită, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 

operare a depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, din cadrul sistemului integrat de 

management al deşeurilor în judeţul Timiş; 

Art. 2 – Se împuterniceşte Consiliul Director pentru a stabili Comisia de evaluare a ofertei pentru atribuirea 

contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Depozitului de deşeuri nepericuloase din 

comuna Ghizela, din cadrul Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş ; 

Art. 3 – Se împuterniceşte Consiliul director pentru aprobarea Statului de funcţii. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Consiliului Judeţean Timiş – Direcţia Investiţii şi Managementul Proiectelor – Serviciul 

Managemetul Proiectelor şi Achiziţii Publice;                             

- Tuturor membrilor ADI DEŞEURI TIMIŞ. 

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR, 

VICEPREŞEDINTE CJ TIMIŞ, 

Adam CRĂCIUNESCU 

 

 

 

 

   MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR,                            MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR, 

       PRIMAR MUNICIPIU TIMIŞOARA,                                               PRIMAR COMUNA GHIZELA, 

          Gheorghe Coriolan CIUHANDU                                                               Timotei Ionel URSU 

 

 

 

 

Timişoara, la 09.08.2011 
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