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HOTĂRÂRE 
privind mandatarea reprezentantului  unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea Generală a 

Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de 

contractare, Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin 

concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor 

 

 

 Consiliul Local al orașului Aleșd;  

 Luând act de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Aleșd nr. 4016 din 20.05.2019, prin care se propune mandatarea reprezentantului  

unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP 

pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, a Strategiilor de contractare, a Studiilor de 

fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii 

activităților componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor, precum și de rapoartele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

 În temeiul prevederilor art.16 alin.3 din Statutul ADI Ecolect Group Bihor,  

Ținând seama de dispozițiile art.8 alin.3 lit.d1), lit.i,), art.10 alin.4, alin.5 și alin.51 art.30 alin.5 

din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art. 9 alin. (2) și (3), art.11 din H.G. 867/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii;  art.2009 şi urm. Cod civil,  

 În baza dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit.c) şi lit.d), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14, art.45 alin.1, 

art.115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,                                    

  

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se mandatează d-nul TODOCA IOAN COLOMAN, reprezentant al orașului Aleșd în 

Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP să voteze pentru aprobarea Regulamentului 

de salubrizare, a Strategiilor de contractare, a Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de 

atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de 

salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor  în județul Bihor, documente 

elaborate de către ADI Ecolect Group. 

 Art.2. D-nul Todoca Ioan, în calitate de primar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului 

Aleșd, ADI Ecolect Group Bihor 
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


