ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com

Proiect 40/2021
HOTĂRÂREA NR……2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Beriu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,
Consiliul Local al comunei Beriu , Judeţul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din
data de ................../ 2021
Având în vedere : Referatul nr. 42/ 40/ 20.05.2021 al primarului comunei Beriu , privind
necesitatea emiterii unei hotărâri privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,
Adresa nr. 1093 / 19.05.2021 care conține atașat Nota de fundamentare nr. 1094 / 19.05.2021 și
Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de cătreaparatultehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și înregistrată
la U.A.T Beriu cu nr. 1339/20.05.2021
- Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 1760//760/27.11.2018 de către
Operatorul de colectare și transport desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare
a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din
cadrul proiectului„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”,
-Prevederile Contractului de delegare a gestiuniiserviciului de salubrizare în zona de colectare3 Centru/Bârcea
Marea vând nr.1760/760/27.11.2018,
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul
Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,
- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,, Sistem integrat de management al
deșeurilor în județul Hunedoara,,
Ținând seama de prevederile legale în materie,respectiv:

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cumodificările şi
completările ulterioare,
dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu
modificările şi completărileulterioare,
dispozițiile Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare,
dispozițiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare,

dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare
dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (14), art. 139, alin. (3) lit.a) si art.196, alin.(1), lit.a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se mandatează reprezentantul UAT comuna Beriu , dl Bîc Emil Moise ca în ședința Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Hunedoara,,să aprobe demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, emiterea
Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Notificarea de Încălcare.
Art.2 La expirarea termenului de 90 de zile acordat prin Notificare operatorului în vederea
remedierii, se va face o analiză a situației concrete, a remedierilor realizate, a propunerilor înaintate de
operator și/sau a obligațiilor neîndeplinite de către acesta ori îndeplinite necorespunzător.
Art.3 Aparatul tehnic al Asociației va înainta un rezumat al situației finale fiecărui membru asociat
al Zonei de colectare3 Centru/Bârcea Mare la expirarea termenului de 90 de zile prevăzutla art. 2 din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
- Primarului comunei Beriu
- Asociaţiei de DezvoltareIntercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor
județul Hunedoara,, ;

Beriu, la 20.05.2021
Iniţiator,
PRIMAR
ing.Emil Moise BÎC

Avizat,
Secretar,
Jr. Ionela FIRIDON

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
Nr . 42/40 / 20.05.2021

Referat de aprobare
La proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Beriu în Adunarea
Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE
GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,

Acest proiect de hotărâre este inițiat urmare adresei 1093 / 19.05.2021 care conține
atașat Nota de fundamentare nr. 1094 / 19.05.2021 și Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de
cătreaparatultehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și înregistrată la U.A.T Beriu cu nr. 1339/20.05.2021 și
încălcării / nerespectării clauzelor contractului de delegare nr. 1760//760/27.11.2018 de către
Operatorul de colectare și transport SC Brai Cata SRL , desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea
Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în
Judeţul Hunedoara”
Temeiul legal : dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cumodificările
şi completările ulterioare,
dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu
modificările şi completărileulterioare,
dispozițiile Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare,
dispozițiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare,
dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare
dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Rolul mandatului constă în demararea procedurii de reziliere a Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare nr.
1760/760/27.11.2018, emiterea Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze
Notificarea de Încălcare.
Beriu, 20.05.2021
Primar,
Ing.Emil Moise BÎC

