ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri referitoare la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii
de colectare, transport şi transfer a deşeurilor nr. 1792 din 13.09.2016

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 2.807 din 19.05.2017;
Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, nr. 2.827 din 19.05.2017;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a
drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi agremet din
cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Vâzând :
- prevederile art. 8,alin. (3), litera (k), art.10, alin. ( 5) şi art. 32, alin (3) al Legii nr. 51/2006 privind Legea
serviciilor de utilităţi publice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 6, alin. (1), litera (l) şi alin.(3) al Legii nr.101/2006(r1) privind serviciul de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.20, alin. (3) al Hotărării Guvernului României nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului
Constitutiv-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice ;
- prevederile art.10,alineatul (3) din Contractul de delegare nr. 1792 din 13.09.2016;
- adresa
nr. 827 din 16 mai 2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova, întregistrată la Primăria comunei Aluniş cu nr.2.733 din 17 mai 2017 ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin.(2) litera d) şi e) şi alin. (6), litera a), punctul 14 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Aluniş, domnul Bîgiu Iulian-Cristian,
Primarul comunei Aluniş, să voteze pe seama comunei Aluniş, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova ,, modificarea
tarifelor propuse de S.C. Rosal Grup S.A . prin adresa înregistrată la asociaţie cu nr. 820 din 16 mai 2017.
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Aluniş.
Art.3. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
Primarului comunei Aluniş;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova”;
Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.

Adoptată astăzi, 29 mai 2017, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gheorghe Drăghici
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Marilena Constantinoiu
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