
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
PRIMARIA COMUNEI CRAIESTI 
Nr. ______/___________2011 

                                                                                                                                                                               Iniţiator 

 

                                                                                                                                                                                  Primar 

VERES  VASILE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Craiesti pentru reprezentarea Unităţii 

Administrativ Teritoriale  Craiesti  în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia 

Transilvană” 

 
 

Informaţii de bază 

Obiectul prezentei expuneri de motive este reprezentat de propunerea de aprobare a proiectului de 

hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Craiesti  privind 

reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”  pentru ca: 

 

A)Sa voteze “pentru” Infiintarea unui serviciu public de salubrizare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

„Câmpia Transilvană” care sa desfasoare urmatoarele activitati de salubrizare: 

a.precolectarea si colectarea deseurilor menajere reciclabile,  

b.sortarea acestora in statia de sortare si transfer realizata in cadrul proiectului Phare,  

c.colectarea si transferul deseurilor organice si reziduale in amestec la un depozit de deseuri autorizat si 

conform  

B)Sa prezinte Hotararea Consiliului Local Nr. 18/15.04.2011 privind înfiiţarea, organizarea, gestionarea, 

exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Transilvană”   

C)Sa voteze “pentru” aprobarea contractului de delegare a gestiunii sistemului de salubrizare realizat de 

parteneri in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” prin intermediul 

Programului PHARE, catre operatorul SC Câmpia Transilvană SRL;  

D)Sa voteze “pentru”  propunerea privind Regulamentul serviciului de salubrizare înfiinţat în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 

E)Sa voteze “pentru” propunerea de aprobare a Caietelor de Sarcini privind activitatiile de salubrizare de 

la pct A (a la c) 

F)Sa voteze “pentru” aprobarea stabilirii preturilor si tarifelor pentru activitatile de salubrizare de la pct 

A (a la c) 

G)Sa voteze “pentru” aprobarea indicatorilor de performanta prezentand adoptarea propunerii facute 

de ADI pentru acesti indicatori conform Hotararii Nr. 10/31.01.2011 

H) Sa voteze “pentru” organigrama si lista personalului de exploatare instruit in cadrul proiectului 

PHARE. 

 
  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

 

             Având în vedere cele prezentate mai sus,  

            Luând act de necesitatea reprezentarii Unităţii Administrativ Teritoriale Craiesti în cadrul 

şedinţei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

            Prezint spre consultare şi supun deciziei dumneavoastră  

          „Proiectul de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special pentru reprezentarea Unităţii 

Administrativ Teritoriale Craiesti  în cadrul şedinţei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia 

Transilvană” 

  

Semnătura 

reprezentantului 

legal 

 

 

 

 
 


