
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

norAnAnp
privind acordul Consiliului LocalMotru pentru delegarea in numele gi pentru U.A.T. Municipiul Motru a

activitefii de eliminare prin depozitare a degeurilor reziduale , a deseurilor stradale, a rezidurilor rezultate de la
instalatiile de tratare gi sortare , precum si a deseurilor ce nu pot fi valorificate , provenite din activitili de

reamenajare qi reabilitare a spa{iilor gi locuinfelor la depozitele de de;euri nepericuloase, in favoarea ADIS
Gorj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU MOTRU
Avind in vedere:
o Actul Constitutiv Si Statutul Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari in domeniul Serviciilor Publice de

Salubrizare,,ADIS" Gorj,'
o H.C.L.Motru privind aderarea UAT Municipiului MOTRU in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard in

domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare,,ADIS" Gorj;
o Prevederile Ordonan[ei de Urgen(5 nr. 195/2005 privind protec{ia mediului, cu rnodificdrile siconrpletdrile

ulterioare:
. Prevederile Legii nr. 5l12006 privirrd serviciile cornunitare de utilitSlipublice. cu modificdrile qi cornpletdrile

u lterioare;
. Prevederile l-egii nr. l0l/2006 privind serviciul de salubrizare a localit6lilor. cLr modificdrile;i completdrile;
r Prevederilde Ordilrllui nr. 8212015 privind aprobarea Regulanrentului- cadru al serviciulLri de salubrizare a

localitalilor;
o Prevederile Legii w.3112019 privind aprobarea Ordonanfei de Urgen(d a Guverrtului nr.7412018 penlru

nrodificireaqicornpletareaLegii rrr.2lll20llprivindregirnul degeulilor"aLegii nr.24912015privind
modalitatea de gestionarea a arnbala.jelor;i a degeurtilor de arnbala.je ;i a Ordonan{ei de [JrgenlI a GuverrtLrlui

nr. 196/2005 privind Forrdul Pentru Mecliu:
. Prevederile art 129 din O.U.G.nr. 57120019 privind Codul administrativ , cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
o Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative penffu elaborarea actelor normative,

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
o Referatul de aprobare;
o Raportul de specialitate;
o Proiectul de hotdrire;

io temeiul art. 139, alin. I din O.U.G.nr. 57t2019 privind Codul administrativ, cu
modificlrile qi completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. I Consiliul Local Motru iqi da acordul pentru delegarea gestiunii activitdlii de eliminare prin
depozitare a deqeurilor reziduale , a deseurilor stradale, a rezidurilor rezultate de la instalatiile de tratare qi

sortare , precum si a deseurilor ce nu pot fi valorificate , provenite din activit[fi de reamenajare qi

reabilitare a spafiilor qi locuinfelor la depozitele de deqeuri nepericuloase, in favoarea ADIS Gorj.

Art.2. Se mandateazd Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard in Domeniul Serviciilor Publice ADIS
Gorj in vederea derularii procedurii in scopul atribuirii Contractului de delegare a gestiunii a activitalii de
eliminare prin depozitare a degeurilor reziduale , a deseurilor stradale, a rczidurilor rezultate de la
instalaliile de tratare qi sortare , precum si a deqeurilor ce nu pot fi valorificate , provenite din activitati de
reamenajare ;i reabilitare a spafiilor gi locuintelor din Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul
Motru.

I



Art. 3. Se aprobd modificare a art. 2 din contractul de delegarea a gestiunii prin concesiune a serviciului

d. rulrrbrirarc al Municipiului Motru incheiat cu SC DIRECTIA PUBLICA S.A prin eliminarea

activitdfii de depozitare, urm6nd a fi incheiat un act adilional in acest sens, conf. Legii nr. 101/2006, cu

modificlrile qi completdrile ulterioare.

Art.4. Prevederile hotdr6rii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru qi Serviciul

CSPLPPM din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Art. 5 Hotdrfirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului, Serviciul

CS.p.f.p.p.M din cadrul Primdriei Municipiului Motru qi Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard in
domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare,,ADIS" Gorj,

Aceast[ hotirdre a fost adoptat] in gedin[a extraordinard a C.L. Motru

cu un ff. de .1.1. voturi pentru,...f..vot impotrivS, ......3..... ablineri, exprimate

din nr. roral a" ....1.8 consilieri prezenli la qedin{E gi din totalul de 19 consilieri in func{ie.
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