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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

       

    HOTARAREA NR.107 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Husi in 

Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a 

judetului Vaslui pentru Serviciul de Salubrizare 

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

             Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei 

pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru Serviciul de 

Salubrizare; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti;                              

            In conformitate cu Ordinul nr.82/2015  privind aprobarea Regulamentului – 

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; Ordinul nr. 111/2007 privind 

aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui, 

prevederile art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art.11, art. 36 alin.(2), lit.d) 

coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14 si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

          In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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         Art.1. – Se acorda un mandat special domnului ing.Ioan Ciupilan, avand 

functia de primar al municipiului Husi, sa-si exprime votul in numele si pentru 

Municipiul Husi, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei pentru Dezvoltare 

Intercomunitara a judetului Vaslui, cu privire la: 

a) studiul de oportunitate in vederea delegarii de gestiune prin concesiune 

a serviciului public de salubrizare; 

b) caietul de sarcini si regulamentul de organizare si functionare a 

serviciului public de salubrizare din judetul Vaslui; 

c) documentatia de licitatie; 

d) contractul de delegare a gestiunii;  

e) comisiile de licitatie. 

        Art.2 – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  
 

                                                                 HUSI, 28 mai 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

      Victor Blanariu                                         Secretarul municipiului Husi  

                jr.Monica Dumitrascu 


