HoTĂnÂREA

Nr21/2019

privind mandatarea prĺmarului Comunei Tilişca ca reprezentant al ComuneiTilisca în
Adunarea Generală a Asociatĺei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco'Sibiu să voteze pentru
aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozĺtului ecologic de deşeuri ś.c.
TRACON S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Tĺlisca, întrunit înşedĺnţăordinară la data de 19 aprilie 2019,

Având

învedere

solĺcitarea ADI "Eco'' Sibiu

nr. 3ĹBl5.o4.z}ß,

înregĺstratăcu nr

973l0B.o4.2019 privĺnd supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre avâná ca obiect mandatarea
reprezentantului comunei TilĺşcaînAdunarea Generală a Asociaţiilor ADI ,,ECo" Sibiu să voteze pentru
aprobarea majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologĺc de deseuri s.c. TRAcoru ś.R.l.,
înconformitate cu prevederile art. 5.1 lit.c) din Convenţia nr' Uß.12'2016 ĺncheiată întreADI
,,Eco;
Sibiu şi s.c. TRAcoN S.R'L.,
Analizând Rapoftul de specialĺtate al primarului comunei prin care se propune aprobarea
mandatăriĺ reprezentantului unĺtăţiiadminstrativ-terĺtorĺale Comuna Tĺlisca înAdlnarea Generală a
Asociatiilor ADI ,,Eco" Sĺbiu sä voteze pentru aprobarea majorăriĺ de tarif solĺcitate de operatorul
depozitu^lui eco1ogic de deşeuri s'c. TRAcoN sRL de la 60,79 lei/to la 79,47 leilto,
In conformitate cu prevederÍle aft. 3 alin. (1) si alin. (2); aft. B alin. (3) lit. k); art. 9 alin' (2) lĺt.
d); aľt. 10 alin. (5) şi alin. (5^1) din Legea nr. 5IlŻ006 a serviciilor comuńitare áe utilităti pubiice,
republicată, cu modĺficările şĺcompletările ulterioare; art. 3 lit. (b), (c) sĺ (f) din Legea servicĺului de
salubrizare a localjtătilor nr'101/2006, republĺcată, cu modifĺcările si completările ulten:oare,
In temeĺul aft. 11, aft. 36 alĺn. (2) lĺt. d) şi lit. e) coroborat cu alĺn' (6) lit. a) pct. 14
şialin. (7)
lit. c), art. 45 alin. (2) lit. d) şĺlit. f) din Legea lr. 215 l2ool - Legea ađministraţieipublĹe ncale,
republicată, cu modificările si completărĺle ulterioare

HoTĂnĂŞTE:
Aft.l. Se mandatează dl. cÎuprnruVASILE primarul Comunei Tilişca, ca

reprezentant al Comunei Tilisca înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,ECo" SIBIU să voteze înAdunarea Generală a Asociaţiilor ADI ,,ECo"
Sibiu pentru aprobarea majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic
de deşeuri S.C. TRAcoN S.R.L.
Art.z. Ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri revine primarului Comunei
Tilisca dl CîmpeanVasile'
Tilişca la 19 aprilie 2019
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