ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.17 privind aprobarea Contractului de asociere a Consiliului judeţean Caraş-Severin cu consiliile locale din
zona adiacenta oraşului Oraviţa pentru implementarea Proiectului Sistem de gestionare a deşeurilor din zona
adiacentă oraşului Oraviţa – judeţul Caraş-Severin
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre
Văzând avizul comisiilor de specialitate precum şi rapoartele compartimentelor de resort din cadrul
aparatului propriu;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.30/2006 privind asocierea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu unităţi administrativ teritoriale din zona adiacentă oraşului Oraviţa pentru
întocmirea şi cofinanţarea unui proiect de gestionarea deşeurilor din zona respectivă;
Văzând „Programul PHARE 2004 pentru Coeziunea Economică şi Socială – Schema de Investiţii pentru
Proiecte Mici de gestionare a Deşeurilor” (Faza Extinsă);
Ţinând cont de prevederile alin.1 ale art.31 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.11, art.38 alin.2 lit.y ale art.46 din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă Contractul de asociere a Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu consiliile locale
Oraviţa, Naidăş, Berlişte, Vărădia, Vrani, Răcăşdia, Sasca Montană, Ciuchici, Ciclova Română, Cărbunari,
Grădinari, Ticvaniu Mare, Ciudanoviţa pentru implementarea Proiectului Sistem de gestionare a deşeurilor din
zona adiacentă oraşului Oraviţa – judeţul Caraş-Severin
(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din
aceasta.
Art.2. – Primarul comunei Naidăş va stabili structurile şi persoanele responsabile cu ducerea la
îndeplinire a sarcinilor care revin Consiliului local Naidăş din contractul de asociere.
Art.3. - Prezenta hotărâre, se comunică şi intră în vigoare conform prevederilor art.49 alin.2, ale art.50
alin.1 şi ale art.85 alin.1 lit.„h” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, la:
- Instituţia Prefectului JudeţulCaraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru Direcţia Programe, Integrare Europeană, Mediu şi
Informatică care o va comunica instituţiilor şi/sau autorităţilor implicate în procesul de evaluare şi
implementare;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliile locale Oraviţa, Berlişte, Vărădia, Vrani, Răcăşdia, Sasca Montană, Ciuchici,
Ciclova Română, Cărbunari, Grădinari, Ticvaniu Mare, Ciudanoviţa
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