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HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special domnului Nicolae Râjnoveanu, primarul
comunei Roseți, județul Călărași în vederea exercitării atribuțiilor comunei Roseți,
județul Călărași în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2018,
Având în vedere:
-Informarea nr.5038/ 7.12.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ecomanagement Salubris, înregistrată cu nr. 8831/10.12.2018;
- Expunerea de motive nr.8878/ 11.12.2018 cu privire la proiectul iniţiat,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Roseti nr.50/25.09.2008 privind aprobarea
asocierii comunei Roseți 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 O.U.G nr. 74/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/
2005 privind Fondul pentru Mediu,
- Prevederile art. 8 lit. d) indice 2,lit. k), art. 10 alin.(5) și alin.(5) indice 1 din Legea nr. 51/
2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
- Prevederile Legii nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
- Prevederile art.20, art 21 din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi
publice “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
- Prevederile art.16, art. 21 din Anexa nr. 2 la HGR nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect
de activitate serviciile de utilități publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Prevederile Legii nr. 52/ 2003, privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele favorabile nr. 9080, 9083, 9039/ 17.12.2018 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Roseți,
- Prevederile HCL nr. 52/ 27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) pct. 14 ,alin. (9) ,art.45 alin.(1) lit.f) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Local 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 în
Adunarea Generală a Asociației, a atribuţiilor comunei Roseți prevăzute la art. 16 alin (2) şi
(3) din Statutul Asociaţiei, în scopul asigurării respectării prevederilor legale în vigoare, în
sensul aprobării modificării Contractului de delegare a operării Centrului pentru
Management integrat al deșeurilor de la Ciocănești și a stațiilor de transfer de la Lehliu
Gară, Oltenița, Călărași, precum și transportul deșeurilor de la stațiile de transfer către
centrul de management integrat de la Ciocănești, județul Călarași nr. 4104/ 1.10.2018, a
Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în
zona 3 Călărași din județul Călărași nr. 2223/ 20.07.2017.
Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 din prezenta și Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
-Secretarul comunei Roseti, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
Preşedinte de şedinţă,
Răducu POPIA

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
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