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   HOTĂRÂREA NR. 107 

                                                                     din 24.10.2017                                                                                              
privind mandatarea d-lui SZABÓ ERNŐ-CSABA ca reprezentant al Orașului Șimleu Silvaniei în 

A.G.A. ”ADI ECODES” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de 
Atribuire  

 
 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 
octombrie 2017;  

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.15058/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 

 Raportul de specialitate nr.15059/2017 al Secretarului delegat;  

 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES Sălaj” 

 Contractul de asociere pentru Județul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de interes 
comun ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj” 

 Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

 Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului Local; 
          În baza prevederilor  art.10 alin.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităților, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.2 lit.a, b și b, alin.4 lit.f, alin.6 lit.a, pct.14 și art.37 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art.45 alin.2 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
          HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se mandatează domnul SZABÓ ERNŐ-CSABA, ca reprezentant desemnat în A.G.A. ”ADI 
ECODES” al Orașului Șimleu Silvaniei să participe în cadrul  Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES Sălaj” pentru aprobarea Strategiei de Contractare și a 
Documentației de Atribuire în vederea atribuirii contractului de ”DELEGARE PRIN CONCESIONARE A 
GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE A JUDEȚULUI SĂLAJ – COMPONENTA COLECTARE 
ȘI TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE CT2 – ZONELE 2,3 ȘI 4”.  
        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei și persoana prevăzută la art. 1. 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
             Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                       -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
            -Prefectul Judeţului Sălaj; 
            -dl. SZABÓ ERNŐ-CSABA; 
            -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”; 
            -dosar hotărâri. 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
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