ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor
reziduale, reciclabile, verzi și biodegradabile

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.08.2017,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5650/21.08.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care se propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al
deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi și biodegradabile;
 Raportul de specialitate înregistrat sub nr.5688/23.08.2017 întocmit de secretarul comunei Șoldanu;
 Adresa A.D.I. Ecomanagement Salubris nr.2325/21.08.2017, înregistrată la Primăria Șoldanu cu
nr.5630/21.08.2017, prin care se solicită aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
colectare și transport al deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi și biodegradabile;
 Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 2
Oltenița din județul Călărași, înregistrat la A.D.I. Ecomanagement Salubris cu nr.2217/19.07.2017;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30.04.2008 privind aprobarea asocierii
comunei ŞOLDANU cu judeţul CĂLĂRAŞI şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza
judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor în judeţul Călăraşi.
În baza:
 prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
 prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
 prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.14, precum şi art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor

în zona 2 Oltenița din județul Călărași, înregistrat la A.D.I. Ecomanagement Salubris cu
nr.2217/19.07.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se mandatează domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, reprezentantul Comunei Șoldanu, județul
Călărași în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris să aprobe în Adunarea
Generală a Asociaților, contractul de delegare, în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta
hotărâre.
Art.3 - Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris să exercite
în numele și pe seama Consiliului Local Șoldanu, județul Călărași, atribuțiile, drepturile și obligațiile în
legătură cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deşeurilor reziduale,
reciclabile, verzi și biodegradabile.
Art.4 - Persoana desemnată la art.2 și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement
Salubris vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul comunei Șoldanu va asigura comunicarea hotărârii adoptate tuturor factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 9 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.

