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Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 13 consilieri

HOTĂRÂREA NR.154
privind aprobarea preluării de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL
HUŞI a unui număr de 789 unități de compostare individuală
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea preluării de la S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI a unui număr de 789 unităţi de
compostare individuală;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, modificată şi completată, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Huşi nr.36 din 21 februarie 2011 privind aprobarea studiului de oportunitate cu
privire la înfiinţarea operatorului de servicii de salubrizare
S.C ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI prin reorganizarea Serviciului de
Salubrizare Huşi şi a modului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a
serviciului public de salubrizare în municipiul Huşi , art. 10,alin.1),alin2) ; Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului nr. 58 /2011 privind aprobarea contractului de
delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare către S.C. ECOSALUBRIZARE
PREST S.R.L. Huşi, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.25 din 27
ianuarie 2011 privind integrarea contractului de salubrizare existent în municipiul
Huşi , în proiectul « Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Vaslui » , Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.220 din 23.12.2013
privind aprobarea luării în administrare de către Unitatea Administrativ-Teritoriala
Municipiul Huşi a unui număr de 839 unităţi de compostare individuală şi a unui
tocător, proprietate a judeţului Vaslui, Legii nr. 51/2001 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare , prevederile
Legii nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor ; prevederile art.36 alin.

(2) lit .c) şi alin.5 lit.a), art.123,alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 , republicata cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicata cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă preluarea de la S.C ECOSALUBRIZARE PREST SRL
HUŞI, a unui număr de 789 unităţi de compostare individuală, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va efectua în baza
procesului verbal încheiat între reprezentanții S.C. ECOSALUBRIZARE PREST
SRL HUŞI şi Municipiul Huşi.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi şi S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI .

HUŞI, 14 mai 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
Catargiu Liliana-Ecaterina

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Huşi
jr.Monica Dumitrașcu

