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HOTĂRÂREA NR.43 

din 5 septembrie 2013 
 

privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice 
în AGA ADI Ecolect Mureş 

 

               Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  5 
septembrie 2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 511 din  30.08.2013, emisă, de către primarul 
comunei Rîciu, 

Văzând expunerea de motive nr.3640/30.08.2013 a Primarului, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate, 

 
Având în vedere următoarele dispoziţii legale: 
-  art.8, alin. (2), lit. „h” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.6, alin.(1) lit.”h” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş, precum şi art.11, alin.(2) din contractul 

de asociere al UAT din Judeţul Mureş încheiat la data de 09.11.2009; 
 Luând în considerare HCL Tîrgu Mureş nr.245/25.07.2013, 

În temeiul art. 45 şi 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se mandatează Primarul comunei Rîciu, să voteze în AGA ADI Ecolect Mureş,  

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Mureş, 
aprobat prin HCL nr.30 din 30 mai 2013, cu modificările cuprinse în anexa  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va include modificările cuprinse în 
anexă, în Regulamentul ce se va supune aprobării în AGA;. 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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