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REFERAT 
 

privind  desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID Timiş) 

 
 
În scopul realizării proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Timiş”, Consiliul Judeţean Timiş, împreună cu un numar de 99 de consilii locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale din judeţul Timiş, au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Deseuri Timiş (denumita in continuare “ADID“). 

Prin HCL nr. 200/22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara ca membru în cadrul ADID alături de Consiliul Judeţean Timiş, iar prin 
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/07.04.2015 s-au consemnat 
membrii care au aderat la asociaţie, implicit şi ai Municipiului Timişoara.  

Prin adresa nr. 2444/21.12.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri 
Timiş se comunică Primăriei Municipiului Timişoara întreaga documentaţie de atribuire pentru 
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a deşeurilor municipale 
din zona 1 a judeţului Timiş şi Studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciilor de colectare-transport a deşeurilor municipale din cele 5 zone ale 
judeţului Timiş, în vederea prezentării acestor înscrisuri Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara spre avizare. 

În vederea demarării procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea Contractului de 
delegare a gestiunii prin concesiune a servicului public de colectare-transport deşeuri menajere în 
cele cinci zone din judeţul Timiş inclusiv zona 1 Timişoara aferentă Municipiului Timişoara, a 
fost adoptată Hotărârea nr. 52 din data: 01.03.2016, privind aprobarea înfiinţării Serviciului 
public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul 
judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a 
judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului 
de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-
transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei 
de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a 
deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara.  

Art. 21, alin (1) din Statutul ADID stipulează faptul că „Hotărârile adunării generale, 
luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16, alin (2) lit. i) - k) şi art. 16, alin (3), lit. a) - g) 
nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, 
în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 
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Având în vedere cele expuse mai sus,  
 

PROPUNEM: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Statutul ADID, se mandatează Domnul 
Nicolae Robu, având funcţia de Primar al Municipiului Timişoara pentru a reprezenta Unitatea 
Administrativ Teritorială în Adunarea Generală a ADID Timiş, pentru a vota şi semna, în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale Hotărârea AGA a ADID Timiş, în vederea ducerii 
la îndeplinire a prevederilor HCLMT nr. 52/01.03.2016.  

 
 
 
 
ŞEF BIROU SALUBRIZARE      CONSILIER 
     CĂLIN VICTOR FIAT    FABIOLA PAULA TĂNASĂ 

 
 
 

            Avizat juridic,        
                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Dact. F.P.T. 


