România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTARAREA nr. 56
din 29 octombrie 2010

Privind mandarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-GNSC” a
serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova în
exercitarea unor atribuţii.
Consiliul Local al comunei Nădrag
Având în vedere prevederile art. 10 al. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin O.U. nr. 13/2008, în ceea ce
priveşte mandatarea Asociatiei;
Având în vedere prevederile art. 5,6 şi 11 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin O.U. nr. 92/2007, aprobată prin
Legea nr. 224/2008;
Având în vedere prevederile HCL Nădrag nr.55/29.10.2010 privind aderarea la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO – GNSC” a serviciului de salubrizare a
comunelor Găvojdia, Nadrag, Stiuca si Criciova;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
In temeiul prevederilor art. 36, al. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001
republicată privind administraţia publică locală;
In temeiul prevederile art. 45, al. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată privind
administraţia publică locală;

HOTARAŞTE :
Art.1. Se aprobă mandatarea A.D.I. “ECO-GNSC” a serviciului de salubrizare a
comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, să exercite în numele şi pe seama
unităţii administrative-teritoriale comuna Nădrag, membră in Asociatie, urmatoarele
atribuţii prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006,
modificată şi completată prin O.U. nr. 13/2008 :
1. elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice şi a programelor de protecţia
mediului;

2. delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor din cele 4 unităţi
administrativ-teritoriale, membre in A.D.I. „ECO - GNSC” Găvojdia;
3. să încheie Contractul de Delegare cu operatorul, în numele şi pe seama
unităţilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de
delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. să monitorizeze executarea Contractului de Delegare şi să informeze regulat
membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operator
(îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea
lucrărilor încredinţate operatorului şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în
conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale să aplice penalităţile
contractuale;
5. elaborarea şi aprobarea regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini, a
contractelor de furnizare/prestare a Serviciului şi a altor acte normative locale referitoare
la Serviciu, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelorcadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de
autoritatile de reglementare competente in domeniu;
6. stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea tarifelor sau taxelor speciale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;
7. urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea
metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai
bune performanţe din domeniul Serviciului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Nădrag.
Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţul Timiş
- Primar
- A.D.I. “ECO-GNSC”
- Afisaj
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