HoTĂnÂREA Nr 25l2oL7

privind aprobarea încheieriiunui Contract de colaborare întreConsiliul Judetean Alba,
ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO
Sibiu să semneze contractul

20t7,

Consiliul Local al Comunei Tilişca, Judetul Sibiu, întrunit in sedinta ordinara la data de 14 maftie

Avand in vedere expunerea de motive nr' 7tĺL4'o4'20t7 şi referatul nr 72lt4.03'2017 a d-lui
primar Vasile Cîmpean prin care se propune aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între
Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI Eco Sibiu, precum si mandatarea direďorului executiv
al ADI ECo Sibiu să semneze contraďul anterior mentionat înnumele si pe seama Consiliului Local al C
omunei Tilişca şi avizul comisiei pentru aďivităţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muncă şi
protecţie socială, gospodărire comunală,
Având învedere adresa Consiliului Judeţean Alba prin care se solicită acceptarea încontinuare a
depozitării deşeurilor municipale generate înjudeţul Alba, la Depozitul Ecologic de Deşeuri Menajere si
Industriale -Cristian, detinut de SC TRACON sRL, pentru o perioadă de maxim 9 luni,
Văzând acordul sc TRAcoN SRL nr.404l07 '02'2017, pentru disponibilitatea de preluare a
deşeurilor municipale din judetul Alba pentru o perioadă de B luni,
Conform Hotărârii nr.Zlt7.02.Ż017 a Adunării Generale a Asociaţiilor ECo Sibiu' prin care s-a
avizat favorabil încheiereaunui Contract de colaborare întreConsiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba
si ADI ECo Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECo Sibiu să semneze contractul anterior
mentionat, înnumle si pe seama unitäţilor administrativ teritoriale membre înADI ECo Sibiu,
În'bazaprevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată
modificärile şicompletärile
şi completată, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
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HoTARAŞTE:
A't.l.

Se aprobä încheiereaunui contract de colaborare întreConsiliul Judeţean
Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI Eco Sibiu, conform Anexei nr.l' care face paľte
integrantä din prezenta hotărâre.
AÉ'2.Se aprobă mandatarea directorului executiv al ADI ECo Sibiu Să semneze
contractul anterior mentionat, înnumele si pe seama Consiliului Local al Comunei
Tilisca
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AÉ.3Cu

aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul

Comunei Tilişca dl Vasile Cîmpean.

Tilişca !a 14 maftie 2017
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