ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.42 din 27 octombrie 2017 privind darea în administrare către Consiliul Județean Caraș-Severin și
folosința S.C GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești a unor bunuri achiziționate prin intermediul Proiectului
„Sistem de gestionare a deșeurilor in zona Oravița” finanțat din Programul PHARE 2004
Consiliul local al comunei Naidăș, întrunit în şedinţă extraordinară;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Naidăș, precum şi
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Naidăș;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 98/19.08.2005 privind aprobarea asocierii
Consiliului Judeţean cu autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin, pentru
elaborarea şi implementarea „Proiectului de gestionare integrată a deşeurilor menajere în judeţul CaraşSeverin”;
Având in vedere Contractul de asociere din data de 26.04.2006 aprobat prin Hotărârea nr.17 din
26.04.2006 a Consiliului local al comunei Naidăș privind aprobarea Contractului de asociere a Consiliului
județean Caraș-Severin cu consilii locale din zona adiacentă orașului Oravița pentru implementarea
Proiectului „Sistem de gestionare a deșeurilor in zona adiacentă orașului Oravița – Județul CarașSeverin”;
Luând in considerare Contractul de asociere pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judeţul Caraş-Severin”, aprobat prin Hotărârea nr._____a Consiliului
local al comunei Naidăș
Ținând cont de prevederile Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de
colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Caraș-Severin, aprobat prin Hotărârea nr.8 din
18.08.2015 a Adunării Generale a Asociaților de la ADI INTERCOM DEȘEURI Caraș-Severin;
Luând in considerare prevederile Contractului de finanţare 128521/19.03.2012 incheiat intre
Consiliul judeţean Caraş-Severin şi Ministerul Mediului şi Pădurilor privind implementarea proiectului
intitulat „Sistem integrat de gestiune a deşeurilor in judeţul Caraş-Severin”, cod SMIS-CSNR 41941,
precum şi documentele rezultate din executarea acestui contract;
Văzând Contractul nr.19450 din 31.10.2016 de delegare prin concesiune a serviciilor de operare a
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Lupac și a stațiilor de transfer din județul Caraș - Severin,
în cadrul PROIECTULUI “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL
CARAȘ SEVERIN”;
Văzând prevederile art.6 alin.1 lit.d) si e), art.7, art.8, din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată in anul 2014;
Luând in considerare prevederile art.1 alin.4 lit.j), ale art.8 alin.1), alin.3 lit.c) şi din Legea
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată in anul 2013, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.14, alin.7 lit.c) şi ale art.45 din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă darea in administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin și folosința S.C
GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești a bunurilor identificate in Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.(1)Bunurile prevăzute la art.1 vor fi date in administrarea Consiliul județean Caraș-Severin și
folosința S.C GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești prin preluarea acestora de la SC ECOLOGICA
ORAVIȚA SRL.

(2)Predarea - primirea se va efectua intre reprezentanții orașului Oravița, Consiliului Județean
Caraș-Severin, S.C GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești și SC ECOLOGICA ORAVIȚA SRL, prin
încheierea de procese verbale de predare-primire.
(3)Predarea-primirea se va efectua la data stabilită de către Consiliul județean Caraș-Severin si
comunicată tuturor părților cu cel puțin 3 zile inainte.
(4)Prin procesele-verbale de predare-primire se va reglementa si modalitatea de restituire a
bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri.
Art.3.După preluarea lor in folosință, S.C GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești va suporta toate
cheltuielile generate de utilizarea bunurilor identificate in Anexa la prezenta hotărâre.
ART.4.In temeiul prezentei hotărâri, S.C GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești are dreptul să obțină
de la orice entitate de drept public sau de drept privat orice acord, aviz, autorizație sau altele asemenea, care
sunt necesare pentru utilizarea bunurilor identificate in Anexa la prezenta hotărâre.
Art.5- – Prezenta hotărâre rămâne valabilă până la revocare se va face publică prin afişare şi pe sitte
– ul comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza
II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007,
la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentului de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- S.C. ECOLOGICA S.R.L. Oravița.
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ANEXĂ la Hotărârea nr.42/27.10.2017
privind darea în administrare către Consiliul Județean Caraș-Severin și folosința S.C GIREXIM
UNIVERSAL SA Pitești a unor bunuri achiziționate prin intermediul Proiectului „Sistem de
gestionare a deșeurilor in zona Oravița” finanțat din Programul PHARE 2004
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