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HOTĂRÂRE
privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide 
în judeţul Dâmboviţa››

Consiliul Local al comunei Raciu, județ Dâmbovița,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 10.08.2016,
Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 4320/25.07.2016, întocmit de secretarul comunei Raciu, şi avizul comisiei
de specialitate din cadrul CL Raciu;

- Prevederile  Actului  constitutiv  și  ale  Statutului  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”,
cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea A.D.I. nr. 165/2015 privind aprobarea Actului Aditional nr. 8 la Actul constitutiv si Statutul
Asociatiei;

- Prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 la H.G. 855/2008 pentru aprobarea
Actului constitutiv – cadru si Statutului – cadru ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara cu
obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

- Prevederile  art.  37  din  Legea  nr.  215/2001  a  administrației  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1, și art. 115, alin. 1, lib. b din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Se acorda  mandat  special  domnului  Grădinaru  Vasile,  reprezentant  al  U.A.T.  comuna Raciu  in  
Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  
deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, sa voteze in Adunarea Generala hotararile privind:

- dizolvarea  si  lichidarea  Asociatiei  precum  si  stabilirea  destinației  bunurilor  rămase  după
lichidare;
- aprobarea primirii  de noi  membri  in  Asociatie,  a retragerii  si  excluderii  unor  membri  din
Asociatie;
- elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de
reabilitare,  extindere  si  modernizare  a  sistemelor  de  utilitati  publice  existente,  precum  si  a
programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
- elaborarea si  aprobarea regulamentelor  serviciilor,  a  caietelor  de sarcini,  a contractelor  de
furnizare,  prestare  a  serviciilor  si  a  altor  acte  normative locale  referitoare la  servicile  de utilitati
publice, pe baza regulamentelor – cadru, a caietelor de sarcini – cadru si a contractelor – cadru de
furnizare/prestare ori a altor reglementari – cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare
competente;
- stabilirea,  ajustarea,  modificarea  si  aprobarea  preturilor,  tarifelor  si  taxelor  speciale,  cu
respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
- aprobarea stabilirii ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati
publice, dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente;
- elaborarea si aprobarea strategiilor proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de
utilitati publice, prin utilizarea principiului planificarii strategice multianuale;
- stabilirea cerintelor si criteriilor de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
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- aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de
utilitati publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare
potrivit competentelor acordate acestora prin legea speciala;
- refuzul,  in  conditii  justificate,  a  aprobarii  stabilirii,  ajustarii  sau  modificarii  preturilor  si
tarifelor propuse de operatori, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol sa solicite
avizul autoritatilor de reglementare competente;
- rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor si organizarea unei noi
proceduri pentru delegarea gestiunii acestora ( daca constata si dovedesc nerespectarea repetata de
catre operatori a obligatiilor contractuale si daca operatorii nu adopta programe de masuri care sa
respecte  conditiile  contractuale  si  sa  se  asigure  atingerea,  intr-un  interval  de  timp  prestabilit,  a
parametrilor de calitate asumati);
- elaborarea si aprobarea in termenul de 6 luni ( de la data luarii deciziei privind delegarea
gestiunii serviciilor sau primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat) a unui studiu de
oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor si a
documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
- prelungirea, o singura data, a duratei contractului de delegare a gestiunii pentru o perioada
care nu poate depasi jumatate din durata initiala ( 49 ani) cu conditia ca durata totala sa nu depaseasca
49 de ani, nu poate fi votată de reprezentantii asociatiilor in Adunarea Generala a Asociatiei decat in
baza  unui  mandat  special,  acordat  expres,  in  prealabil,  prin  hotarare  a  autoritatii  deliberative  a
asociatului al carui reprezentant este.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă persoana mandatata. 
Art.  3 Secretarul  U.A.T.  Comuna  Raciu  va  comunica  prezenta  hotarare  Asociației  de  Dezvoltare  
Intercomunitară ”Reabilitarea colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării deșeurilor solide în județul  
Dâmbovița”.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
                    Consilier local Burtescu Aurică Zaharia Alin
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