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H O T Ă R Â R E 

 
privind mandatarea reprezentantului unitatii administrativ teritoriale sa voteze in 

Adunarea Generala a Asociatilor ADI Ecolect Group organizata pentru aprobarea 

documentatiilor aferente Sistemului de Management Integrat al 

 Deseurilor in judetul Bihor  

 

 

 

Având în vedere: 

          -  Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus;   

          - Raportul de specialitate întocmit de catre dl Clitan Adrian, consilier in cadrul 

Compartimentului Implementare Fonduri Europene,  înregistrat sub nr. 

2949/24.05.2019; 

-   Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- Adresa cu nr. 2768/15.05.2019, transmisa de ADI Ecolect Group, cu privire la 

necesitatea mandatarii reprezentantului comunei pentru a vota in cadrul Adunarii 

Generale a Asociatilor ADI Ecolect Group. 

Tinand cont de prevederile: 

- Art. 8 alin. (3) lit. d)
1
, lit. i), art. 10 alin. (4)-(5) si (5)

1
, art. 30 alin. (5) din 

Legea Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Art. 9 alin. (2)-(3) si art. 11 din Legea Nr. 867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor  

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 

           În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), coroborate cu alin. 5 lit. 

a), alin. (2) lit. d) coroborate cu alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1), precum si ale 

art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administratia 

publică locală cu modificările si completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. Se mandateaza domnul Adrian Petroi, reprezentant al comunei Hidiselu 

de Sus, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor ADI Ecolect Group organizata 

pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, a Strategiilor de contractare, a 

Studiilor de fundamentare si a Documentatiilor de atribuire pentru delegarea prin 

concesiune a gestiunii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bihor, documente 

elaborate de catre ADI Ecolect Group. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Hidiselu de Sus, domnul Adrian Petroi. 

http://www.primaria-hidiseludesus.ro/
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Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului- Judetul Bihor 

- Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Group 

- La dosar 

 

 

 

 

  

            PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 

                        Florian Pentea                                                p. SECRETAR 

                                                                                               Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 34 

Hidiselu de Sus,  31 mai 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 


