ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr.7
Din 12 februarie 2015
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj” de a
delega gestiunea serviciului public de salubrizare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrinit în ședinț ă ordinara
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei TREZNEA nr. 4011. din
12.02.2015 și Raportul de specialitate intocmit de d-ul Criste Nicolae,
viceprimarul comunei;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei TREZNEA Nr.18.din
28.06.2005 privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare;
- 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 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 b), alin. (4) lit. f) şi alin. (6) lit. a)
pct.14din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES
Sălaj” să exercite, în numele şi pe seama noastră, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile
Consiliului local al comunei TREZNEA referitoare la activităţile de colectare şi
transport deşeuri din cadrul serviciului public de salubrizare.
Art.2. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES
Sălaj” să exercite pe seama şi în numele nostru dreptul de a delega gestiunea
activităţilor de colectare şi transport deşeuri din cadrul serviciului public de
salubrizare al comunei TREZNEA.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
d-ul Stanciu Emanoil-Ionel primarul Comunei TREZNEA;

Art.4 Prezenta Hotărâre se comunică la :
- Instituț ia prefectului județ ului Sălaj,
- ADI ECODES Sălaj;
- Primarul comunei Treznea,
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de ședinț ă ;
PREȘEDINȚĂ DE SEDINȚĂ
CRISTE NICOLAE

-Consilieri prezenti : 9
-consilieri absenț i : - consilieri peentru : 9
- consilieri impotrivă : -

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

