
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A Nr.16 
privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT NUFARU, in vederea 
aprobarii contractului final avand ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii 

serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano-biologica si a depozitului de 
deseuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-inchidere a 

depozitelor de deseuri neconforme de la Isaccea si Macin” 

 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara 
la data de 26 februarie 2019, fiind prezenti un numar de 10 consilieri locali;  

Avand in vedere: 
- Adresa nr.46 /12.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de 

Deșeuri Menajere Tulcea înregistrată la Consiliul Local Nufaru sub nr.886/12.02.2019; 

- Prevederile H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 

ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere 
Tulcea - art. 17 alin. (3) si art. 22 alin. (1); 

În conformitate cu prevederile: 
- art.10 alin.(4), (5), (8) si art.30, alin.(1) si (5) din  Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36 alin.(2) lit.d) și alin.(6), lit.a), pct. 14 din Legea administraţiei  publice  locale  nr.  

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.45 şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - Se acordă mandat special domnului DANILA ION, Primar al Comunei NUFARU, în 

calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Nufaru în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea  pentru a 
vota aprobarea contractului final de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de 

operare a statiei de tratare mecano-biologica si a depozitului de deseuri nepericuloase de la Mihai 

Bravu, inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor de deseuri neconforme de la Isaccea si 

Macin, Anexa la prezenta hotarare. 

Art.2 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutieu 
Prefectului - Judetului Tulcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de 
Deseuri Menajere Tulcea precum şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, 
precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 10 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 

alesi. 
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