ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 59/2018
privind mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze
împotriva aprobării încheierii Actului adiţional nr.2 „Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de Sortare şi a Staţiei de Compostare
Şura Mică şi a Staţiei de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016„

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2018 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Având în vedere solicitarea ADI “ECO” Sibiu nr.847/16.11.2018, înregistrată la Primăria
Comunei Orlat cu nr. 8326/21.11.2018 privind supunerea spre aprobare a unui proiect de
hotărâre având ca obiect mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru
aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii
activităţii de operare a Staţiei de Sortare şi a Staţiei de Compostare Şura Mică şi a Staţiei de
Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016„
Analizând Raportul de specialitate nr. 8364/21.112018 al secretarului comunei Orlat
privind mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea
încheierii Actului adiţional nr.2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii
de operare a Staţiei de Sortare şi a Staţiei de Compostare Şura Mică şi a Staţiei de Sortare
Cisnădie nr.178/17.05.2016„
În baza prevederile art. 8 alin. (3) lit. d^2), lit. k) art. 10 alin. (5) şi alin. (5^1), din Legea
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Legii 196/2005 privind
Fondul pentru mediu,
Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr.
215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se mandatează d-nul GÂŢĂ AUREL primarul comunei Orlat, ca reprezentant al
comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” SIBIU
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI „ECO” Sibiu împotriva aprobării încheierii
Actului adiţional nr.2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare
a Staţiei de Sortare şi a Staţiei de Compostare Şura Mică şi a Staţiei de Sortare Cisnădie
nr.178/17.05.2016„
Art.2.(1). Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Orlat .
(2). Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei
Orlat.
(3). Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarul comunei Orlat.
Art. 3. Hotărârea se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate.

Adoptată la Orlat , data : 29 noiembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
BIRIŞ VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
1 EX ADI ECO SIBIU

