
HOTĂRÂREAA Nr. 28 din 25.06.2021
privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de

colectare și transport deșeuri municipale zona 6 Otelu Rosu, a
atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor

municipale prin licitație publică și acordarea de mandat special
domnului primar, reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de

a vota

Consiliul Local al comunei Obreja, județul Caraș – Severin, întrunit în şedinţa
ordinară, din data de 25.06.2021,

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Obreja la proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de colectare și transport deșeuri
municipale zona 6 Otelu Rosu, a atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor
municipale  prin  licitație  publică  și  acordarea  de  mandat  special  domnului  primar,
reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota,

Luând în considerare raportul  compartimentului  de resort  din cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  municipiului/orașului/comunei  Obreja,  precum  și  rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului/orașului/comunei Obreja,

Văzând Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ”
Caraș - Severin,

În temeiul art. 129, alin. (2) litera ”d”, alin.(7) litera ”n” și art. 139, alin. (1) din OUG
57/2019 privind Codul administrativ,

         HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă documentația de atribuire ( caiet de sarcini, regulamentul de salubrizare,
contractual  de  concesiune  a  serviciului  de  colectare  și  transport  a  deșeurilor  municipal  anexele
aferente documentației de atribuire ) anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă atribuirea serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale zona 6
Oțelu  Roșu  prin  licitație  publică  și  se  acordă  mandat  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”
INTERCOM DEȘEURI ”  Caraș  –  Severin  să  organizeze această  licitație  în  numele și  pe seama
unităților administrative teritoriale membre.

Art. 3. Se împuternicește primarul comunei Obreja ca reprezentant în Adunarea Generală a
ADI ,, INTERCOM DEȘEURI Caraș – Severin ,, să voteze în ședința Adunării Generale a Asociaților
ADI ,, INTERCOM DEȘEURI Caraș – Severin ,, cele prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.  4.  Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  comunei
Obreja, Peia Ion.

Art. 5.  Prezenta hotărâre intra în vigoare și se comunică prin grija secretarului general al
comunei  Obreja,  conform  prevederilor  legale:  Instituției  Prefectului  -  Judeţul  Caraș  –  Severin,
primarului comunei Obreja, Serviciului Public Local de Salubrizare, în subordinea Consiliului Local al
comunei Obreja şi se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul şi pe pagina de internet a
Primăriei comunei Obreja.
 

Președinte de ședință                                Contrasemneză Secretar general
Babă Dorian Petru               Arsovan Teodor
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