
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.101 

privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 

Tulcea cu privire la aprobarea contractului final avand ca obiect ” Delegarea prin concesiune 

a serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Tulcea, 

inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier 

până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu” 

 

Consiliul Local al orasului Isaccea, Judeţul Tulcea, întrunit astazi data de 27.08.2019, în 

şedinţă ordinară, legal constituita, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.10/20.08.2019 al 

inițiatorului – Primar, Moraru Anastase,  precum și  adresa nr.271/08.08.2019 a  Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, înregistrată la Primăria 

orașului Isaccea sub nr.9051/20.09.2019; 

Având în vedere prevederile: 

 -  Prevederile H.G nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere 

Tulcea - art. 17 alin. (3) si art. 22 alin. (1); 

- art. 10 alin. 5 si art. 8, alin. 3, lit.d1 și d2 din  Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. nr.24/31.08.2012  privind participarea Orașului Isaccea la constituirea 

,,ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A INFRASTRUCTURII DE 

DESEURI MENAJERE,, ; 

 - art.91, art.132, art.129, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

           Văzând avizele comisiilor de specialiatte ale consiliului local; 
In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 - Se acordă mandat special d-lui MORARU ANASTASE,  în calitate de reprezentant 

de drept al Unității Administrativ-Teritoriale ORAȘUL ISACCEA în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea  cu privire la 

aprobarea contractului final avand ca obiect ” Delegarea prin concesiune a serviciilor publice de 

colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de 

transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-

biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”. 

Art.2. - Prezenta hotarare va fi adusa  la cunostinta publica prin postare pe site-ul oficial 

www.isaccea.ro si va fi comunicata ADIIDM - Tulcea,  Serviciului Economic, Serviciului Investiții, 

Achiziții, Mediu, din cadrul Primariei orasului Isaccea, precum si Institutiei Prefectului Judetului 

Tulcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU    

LEGALITATE,      

       CONSILIER LOCAL                                     SECRETAR ORAŞ, 

      POPA SILVIU-DANIEL                       MORARU  LOREDANA 

 


