
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRTÂREA Nr.19 

Din 31 mai 2018 
privind mandatarea primarului  Comunei  Treznea în A.G.A. ADI ECODES în vederea 

aprobării  majorării, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul 
Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul 

Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipal - LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a d-ului Oros Cirstian Primarul  Comunei TREZNEA nr. 4032 din 
25.05.2018 și Raportul de specialitate întocmit de d-ul Romitan Camil Vasile viceprimarul 
comunei Treznea .nr. 4032 /2018; 

 -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Treznea, care este favorabil; 
-  prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public;  

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”; 
- Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de 
Interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”; 
- prevederile Art.10, alin.(5) ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubizare a localităţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;     
- prevederile Art. 36 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (6), pct.14 şi Art.37 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Contractul de Finanţare nr.100666/19.11.2010; Anexa I.4-Planul multianual de 
finanţare; 
- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a 

Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale – LOT 1 nr. 479 
din 07.12.2016, Art.10, alin.(4); 

- Hotărârea  A.G.A nr.1 din 14.09.2010; 
- Hotărârea A.G.A nr.2 din 19.11.2010. 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se mandatează domnul OROS CRISTIAN primar comunei TREZNEA desemnat în 
A.G.A. “ADI ECODES” să participe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECODES Sălaj” pentru aprobarea majorării, prin aliniere la nivelul anului 
2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii 
activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri 
municipal - LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016. 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul  Comunei TREZNEA OROS CRISTIAN; 
-  Compartimentul contabilitate; 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Prefectura Judeţului Sălaj; 
- Primarul  Comunei TREZNEA; 
-  Compartimentul contabilitate; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 
- Dosar şedinţă; 
- Dosar hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                PUȘCAȘ IONEL-DOREL                                          SECRETARUL COMUNEI 

                    BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN,  
 
 
 

 
            CONSILIERI PREZENTI…………..9 
 CONSILIERI ABSENTI……………..- 
 VOTURI PENTRU…………………..9 
 VOTURI IMPOTRIVA……………….- 
   

 

  


