ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CRAIESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.19/15.04.2011
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”

Consiliul Local al comunei Craiesti întrunit în sedinţa ordinară;
Luând act de expunerea de motive nr. _____ din ________ a primarului comunei Craiesti, d-l
Veres Vasile, privind acordarea unui mandat special,
Analizând:
-Studiul de oportunitate MTC nr 0021/31.03.2011 privind delegarea serviciului de salubrizare sau
activitati ale acestuia;
-Prevederile Contractului de finantare PHARE 2005 nr. RO 2005/017-553.04.01.04.01.61 privind
infintarea unei statii de transfer a deseurilor menajere pentru deservirea a 11 localitati (10 comune si
1 oras) din judetul Mures si ale studiul de fezabilitate (anexa 8 la cererea de finantare);
-Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara Câmpia Transilvana;
Având în vedere
-prevederile articolelor 8, 9, 10 (alin. 5), 30, 311, 32 din Legea 51/2006, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,
-prevederile art. 2 (pct. 1, pct .2, pct.3 ), art.5 (pct.3), art. 16 (pct.1 ) din Legea 101/2006 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare,
-Ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,
-Hotararea nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;
In temeiul prevederilor art. 11, 36 alin. 2 litera „a”, alin. 7 lit. „c” şi 45 din Legea 215/2001
privind Administraţia Publică Locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1.Se acorda mandat special domnului primar VERES VASILE in calitate de reprezentant legal al
primariei comunei Craiesti 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.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană”, Instituţiei
Prefectului Judeţului Mureş pentru control legalitate, primarului comunei Craiesti.

Presedinte sedinta,
MILASAN DUMITRU

Contrasemnează,
Secretar
SUCIU ELENA

