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     HOTĂRÂREA NR. 48 
   din  27 august 2019 

 
Privind: mandatarea primarului comunei Câmpineanca, domnul Ivan Tudorel, în 
calitate de reprezentant al comunei Câmpineanca,  să voteze în cadrul ședințelor 
adunării generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curată” 
modalitățile de plată (tarif sau taxă) pentru deșeurile colectate de la populație și 

agenți economici 
 

Consiliul local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, 
 

  - având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2 din 14 august 2019 inițiat de 
primarul comunei privind mandatarea primarului comunei Câmpineanca, domnul 

Ivan Tudorel, în calitate de reprezentant al comunei Câmpineanca,  să voteze în 
cadrul ședințelor adunării generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Vrancea Curată” modalitățile de plată (tarif sau taxă) pentru deșeurile colectate de 
la populație și agenți economici; 

- având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Câmpineanca 
în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 8269 din 14 
august 2019; 

-  având în vedere raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 8273 
din 14 august 2019 precum și avizul Comisiei privind amenajarea teritoriului şi 
urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, juridică şi de disciplină; 

- având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Vrancea Curată” nr. 85 din 2.07.2019 înregistrată la Primăria comunei 
Câmpineanca sub nr. 2881 din 4.07.2019 în care se solicită inițierea unui proiect de 

hotărâre prin care primarul comunei Câmpineanca să aibă drept de vot în ședințele 
adunării generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curată” 
când se vor discuta și aproba  modalitățile de plată (tarif sau taxă) pentru deșeurile 
colectate de la populație și agenți economici;  
 - având în vedere Hotărârea Consiliului local Câmpineanca  nr. 51 din 
29.08.2008 privind asocierea comunei Câmpineanca cu județul Vrancea și unitățile 
administrativ-teritoriale din acest județ în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Vrancea Curata” pentru dezvoltarea sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul Vrancea; 



 - în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1), art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 
alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5), alin. (5^1) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/20016, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 - în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) și alin. (4), art. 129 alin. (2) 
lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- în temeiul  prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1 Mandatarea primarului comunei Câmpineanca, domnul Ivan Tudorel, 

în calitate de reprezentant al comunei Câmpineanca,  să voteze în cadrul ședințelor 

Adunării Generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Vrancea Curată” 
modalitățile de plată (tarif sau taxă) pentru deșeurile colectate de la populație și 
agenți economici. 

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 
primarul comunei şi vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul  comunei. 

 

 
 

 
Președinte de ședință, 

Paraschiv Marinela Nicoleta 
 
 
 
 
 

 
 Contrasemnează, 

Secretar al comunei, 
Rotaru Oana 


