ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

H O T Ă R Â R E nr. 43/30.09.2014
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-financiariforma revizuita 2 ,pentru proiectul „Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Buzau”
Consiliul Local al comunei Smeeni , judetul Buzau ;
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl Andrei Ion ,
inregistrata la nr.6948/22.09.2014 ;
 avizul secretarului de comuna dat pe proiectul de hotarare;
 avizul comisiei de specialitate a consiliului local nr.7043/24.09.2014 ;
 adresa cu nr.10771/18.09.2014 a Consiliului Judetean Buzau;
 prevederile H.C.L. nr. 9/27.02.2009 privind aprobarea participării comunei
Smeeni prin Consiliul local Smeeni, în calitate de asociat-membru fondator,
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;
 adresa nr. 11720/19.06.2014 transmisa de catre Primaria municipiului
Buzau prin care notifica intentia cu privire la retragerea municipiului
Buzau din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO BUZAU
2009”
 prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
 prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ,republicata;
 prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
 prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al
localitatilor;
 În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) , alin.( 7) lit. c), precum şi art. 45
alin (2) lit.f) coroborat cu prevederile art.115 alin (1) lit b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

1

Art.1. Se ia act de intentia municipiului Buzau de retragere din calitatea de
membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau
2009”.
Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” conform prevederilor art.1.
Art.3 Se aprobă Studiul de Fezabilitate -forma revizuita 2, pentru proiectul
„Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Buzau”, prevazut in anexa
nr.1 ,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Se aprobă indicatorii tehnico-financiari si Planul de tarife ai proiectului
„Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Buzau”, prevazuti in anexa
nr.2a si 2b ,parte integranta din prezenta hotarare.
A r t . 5 Se mandateaza reprezentantul Consiliului
Local Smeeni
î n Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO Buzău
2009” să voteze
aprobarea documentelor prevazute la art.1-4, din prezenta
hotarare .
Art.6 In absenta persoanei prevazute la art.5 ,se împuterniceşte Dl. Andrei
Ion , primarul Comunei Smeeni , cetăţean român, născut la data de 30.01.1961, in
comuna Smeeni, judetul Buzau, domiciliat în Comuna Smeeni , judetul
Buzau,posesor al C.I. seria XZ , nr.495863,eliberat de Politia Municipiului Buzau,
la data de 05.02.2013, să voteze ,sa semneze în numele şi pe seama Consiliului
Local, documentele prevazute la art.1-4.
Art.8 Prevederile prezentei hotarari pot fi atacate in instanta de contencios
administrativ ,in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.9 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
institutiilor interesate.
Presedinte de Sedinta
Sterian Petrica

Contrasemneaza
Secretar
Vasile Alina
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;
Hotărârea fost adoptata cu 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 12 .
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