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HOTĂRÂRE  

privind acordarea unui mandat special domnului- Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți, 

județul Călărași în vederea exercitării votului privind respingerea solicitării  de majorare a tarifului 

pentru serviciul  public de colectare a deșeurilor municipale în baza contractului de delegare a gestiunii 

activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași nr. 34/ 2223/ 2017 în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de ---- decembrie 2021, 

Având în vedere: 

-Prevederile art. 8 alin.(3), art. 9, art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 89 alin.(2), art. 91, art. 129 alin.(2) lit.d corelat cu alin.(7) lit.n), art. 136 alin.(1),(8) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 580-583 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-Hotărârea Consiliului Local al  comunei Roseti  nr.50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii  comunei Roseti 

cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS, 

-Prevederile art.20, art.21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice  

“Ecomanagement Salubris; 

Analizând: 

- Adresa nr.11497/03.12.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris prin care 

s-a transmis documentația depusă de către S.C. RER Ecologic Service București REBU SA referitoare la 

solicitarea de majorare a tarifului pentru serviciul public de colectare deșeuri municipale și similare în baza 

contractului de delegare a gestiunii activităților  de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași nr. 

34/2223/2017, 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți, înregistrat cu nr. 11502/03.12.2021 cu privire la 

proiectul inițiat, 

-Raportul întocmit de către Baraitaru Ștefan-Alexandru, inspector în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului referitor la documentația depusă de către SC RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA  pentru  

solicitarea de majorarea tarifului pentru serviciul public de colectare deșeuri municipale și similare,  

-Avizul  comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2, nr.3  din cadrul Consiliului Local, 

-Prevederile H.C.L nr. 49/25.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință, 

      În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) corelat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit. f)  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se acordă  mandat special domnului Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, reprezentantul 

comunei Roseţi în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Ecomanagement 

Salubris”,  în vederea exercitării votului privind  respingerea solicitării de majorare a tarifului  pentru serviciul  

public de colectare a deșeurilor municipale în baza contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare 



și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași nr. 34/2223/2017 de către  operatorul SC RER Ecologic Service 

Bucuresti REBU SA,  motivat de  netarifarea la cantitate și volum de deșeuri generate de utilizatori.   

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Roseți și 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro -eticheta monitorul 

oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.  
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