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 HOTĂRÂREA NR.16 
din 21.04.2011 

cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

 
 Consiliul Local al comunei  întrunit în sedinţa ordinarăla data de21.04.2011 

 
 Luând act de expunerea de motive nr. 3182 din 18.04.2011 primarului comunei Zau de Cimpie  cu 
privire la infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul serviciului de salubrizare 
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 
 
 Analizând: 

-Studiul de oportunitate MTC nr 0021/31.03.2011 privind delegarea serviciului de salubrizare sau 
activitati ale acestuia; 
-Prevederile Contractului de finantare PHARE 2005 nr. RO 2005/017-553.04.01.04.01.61 privind 
infintarea unei statii de transfer a deseurilor menajere pentru deservirea a 11 localitati (10 comune si 1 
oras) din judetul Mures si ale studiul de fezabilitate (anexa 8 la cererea de finantare); 
-Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara Câmpia Transilvana; 
 
 Având în vedere  
-prevederile articolelor 8, 9, 10 (alin. 5), 30, 311, 32 din Legea 51/2006, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, 
 -prevederile art. 2 (pct. 1, pct .2, pct.3 ), art.5 (pct.3), art. 16 (pct.1 ) din Legea 101/2006 republicata cu  

modificarile si completarile ulterioare,  
-Ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,  
-Hotararea nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul 

serviciilor comunitare de utilitati publice; 
 In temeiul prevederilor art. 11, 36 alin. 2 litera „e”, alin. 7 lit. „c” şi 45 din Legea 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

 
HOTARASTE 

 
Art.1.Se aprobă infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul serviciului de 
salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
 
Art.2.Serviciul de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 
va administra activităţiile din Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3.Serviciul de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 
va întocmi toate documentele legale necesare funcţionării dupa cum urmeaza: 

a.Regulamentul serviciului de salubrizare. 
b.Propunerea de contract cadru de delegare a gestiunii directe către operatorul „SC Câmpia Transilvană 
SRL” – operator înfiinţat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
c.Propunerile de caiete de sarcini pentru fiecare activitate de salubrizare din anexa 1  
 
Art.4.Forma de delegare a prestării activitatilor de salubrizare prezentate in anexa 1, adoptata de 
Consiliul Local al  comunei Zau de Cimpie este gestiunea delegata directa. 



 
Art.5.Se mandateaza Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” – prin serviciul de 
salubrizare, sa prezinte, in vederea  adoptarii de catre Consiliul Local al comunei Zau de Cimpie 
documentele de la articolul 3 in termen de maxim 10 de zile de la data Adunarii Generale a Asociaţiei. 
 
Art.6.Se hotaraste ca valoarea taxei speciale pentru serviciile din anexa 1 sa fie de __1,5 
LEI______/persoana/luna iar taxa speciala pentru institutii si unitati comerciale si de servicii va fi cea 
care se achita si in prezent adica 100 lei/an. 

 
Art.7.Se hotaraste ca indicatorii de performanta sa fie cei prezentati in anexa 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană”, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Mureş pentru control legalitate, primarului comunei Zau de Cimpie 
 
 

 
Presedinte sedinta,                                                      Contrasemnează, 

        PANTI IULIU                                                                          Secretar 
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