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                                             HOTARAREA nr. 53 

     Din 21.07.2022 
-Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ECO ZONA RUPEA 

 Consiliul Local al orasului Rupea, întrunit în şedinţă publica ordinara la data de 

21.07.2022 

 Analizând solicitarea ADI ECO ZONA RUPEA nr. 33/18.07.2022 prin care se 

propune acordarea unui mandat special în favoarea ADI ECO ZONA RUPEA  

Având în vedere prevederile: art. 8 alin.(3), lit. a), d^1, d^2, i, j, k, art. 9 alin.2 lit. g), 

art. 27, art. 28, alin 2, 2^ lit. a, b, c, art. 29 si art. 30 , alin. 5 si cu art. 10 alin. 4-5 din Legea 

51/2006 actualizată a Serviciilor de Utilități Publice și Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pct. 7 art. 20, 

alin. 5, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 și Legea nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.  

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor art.4 alin.2 coroborat cu art.5 lit. d), lit. 

e) și lit. f) din Statutul A.D.I. ECO ZONA RUPEA, Asociația este mandatată ca în numele și 

pe seama unităților administrativ-teritorile membre să procedeze la derularea procedurilor de 

atribuire a contractelor de delegare aferente serviciilor de salubrizare.  

În baza prevederile art. 8 alin. (3) lit. d), art. 29 alin. (9), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,  

În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) 

lit.n, art.132 art.137 alin.(1), art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Eco Zona Rupea, în aplicarea strictă a prevederilor: art. 8 alin. (3), lit a) d^1, 

d^2, i, j ,k, art. 9, alin. 2, lit. g) art. 27, art. 28 alin. 2, 2^ lit. a, b, c, art. 29 , alin. 2 si art. 10 

alin. 4-5 din Legea 51/2006 actualizată a Serviciilor de Utilități Publice.  

 

Art.2 Se aprobă acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Eco Zona Rupea, pentru exercitarea, in numele si pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale, a atribuțiilor, drepturilor si obligațiilor prevăzute in Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 92/2021 și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2015 

privind Fondul de Mediu, art.16, art.20 din Legea nr.249/2015 privind Modalitatea de 

Gestionare a ambalajelor si deșeurilor din ambalaje.  
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Art.3 Se aprobă GESTIUNEA DIRECTĂ, ca modalitate de gestiune a serviciului de 

salubrizare din aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Zona Rupea 

în relația cu Operatorul Serviciul Public Rupea S.R.L.. 

 

Art 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului orasului Rupea, 

jud. Brasov. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15- un loc 

vacant  

9 5 9 - - 
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