
                                                                                                                                                                 

                                                                             

 

                                                                                           

                                                                                                                             

 
ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 
HOTĂRÂRE 

 
„PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de 

delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și 

acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei DAIA în Adunarea Generală a Asociaților a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  

Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a 

deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu”. 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                      întrunit în şedinţă ordinară, 

  
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.1449 din 18.03.2021 al primarului; 

- raportul de specialitate nr.1450 din 18.03.2021al secretarului general al comunei Daia ; 

- avizul Comisiei juridice şi apărarea ordinii publice; 

- avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană; 

- adresa nr. 4154 din 08 martie 2021 a CJ Giurgiu/A.D.I. ”Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu; 

- prevederile art.129 alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.197, art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(3), art.8 alin.(3) lit.d.1), art.10 alin.(5) și (5.1) din Legea nr.51/2006 

a Serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.17 alin (4) lit.d), art.18 alin (2) lit.i), art.21 (2), art. 22 alin. (1) din Statutul ADI ”Management 

Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu; 

- prevederile Contractului de finanțare nr.82206/03.11.2009, încheiat între Ministerul Mediului – Autoritatea de 

Management POS Mediu și Consiliul Județean Giurgiu/ADI ”Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu; 

  
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Documentația de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu - conform anexelor nr.1- 4 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se acordă mandatul special, acordat expres, domnului ŞERBAN ADRIAN FLORIN reprezentantul comunei 

Daia în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru 

un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii 

activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de 

legalitate, ADI ”Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu și domnului ŞERBAN ADRIAN FLORIN 

,reprezentantul comunei Daia, pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       Contrasemnează,                               

GHIDĂNAC FĂNEL                                                          Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                              PĂUN IOANA     
 

Daia, 18.03.2021 

Nr.21 

           

 Adoptată cu 11 voturi pentru, __voturi împotrivă şi__abţineri din totalul de 11 consilieri prezenți 



 


