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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR.2I2O18

pľivind mandatarea primarului comunei Mosna ca ľeprezentant al comunei Mosna, judetul
Sibiu înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitaľă "ECo'' Sibiu să
voteze împotrivamajoľăľii de tarif solicitate de opeľatorul depozitului ecologic de deşeuri
S.C. TRACON S.R.L.
Consiliul local al comunei Mosna, intrunit in sedinta ordinara din data de 3 1 ianuarie 2018,
Avand in vedere expunerea de motive si Raportul nľ. 300/ 23.0I.2018 intocmit de
dl.viceprimar, Ia pľoiectul de hotararę initiat de dl.primar,prin care sę propune mandatarea
primarülui comunei Mosna carępţezentant al comunei Mosna, judetul Sibiu înAdunarea Generală
ä Asocia1iei de Dezvoltare Intercomunitară "ECo'' Sibiu să voteze împotrivamajorării de tarif
solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L. ' precum si adľesa
nr. l180/28.I2.ŻO|7 primita de la Asociatia de Dezvoltaľe Intręrcomunitara ECo Sibiu ,
înregistrată la Primaria comunei Mosna sub nr' 5317l Ż9,ĺŻ.2017 pľin caľe ni se solicita Supunerea
spre aprobarę a unui proiect de hotărâre având ca obiect mandatarea reprezentantului unitatii
administrativ_ teritoriale Mosna , înAdunaľea Generală a Asociaţiilor ADI ,,ECo'' Sibiu să voteze
împotrivamajorării de tarif so1icitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON
S.Ŕ.L., înconformitate cu prevederile art. 5.1lit.c) din Convenţia nr. 1/15.12.Ż016 încheiatăîntre
Sibiu şi S.C' TRACON S.R'L., ;
ADI
',ECo''
Yazand avizul ťavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a|
Comunei Mosna;
In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (l) şi alin. (2); art' 8 alin. (3) lit. k); art. 9 alin.
(2) lit. g); an' l0 alin. (5) şi alin' (5"1) din Legeanr.5|lŻ006 a seľviciilor comunitare de utilită1i
publice' republicată, cu modificările şi completările ulterioare arÍ.3lit. (b), (c) şi (Đ din Legea
ierviciului de salubrizare a localităţilor nr.IOllŻ006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Potrivit prevederilor Legii nr. 24lŻ000 privind normele de tehnică legislativă pentľu
e l aboraľea acte lor no ľmative, repub l icată şi actua|izată',
In temeiul art' 1 l , art.36 alin' (2) lit. d) şi lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin.
(7) lit. c), art.45 alin' (2) lit. d) şi lit. Đ,art.115 alin. (1) lit. b) dinLegeanr.2l5 lŻ00I -Legea
administľaţiei publice locale' ľepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HoľĂnĂşľn,:
Aľt.1. Se mandatează'dl. RobaEugen, primarulcomunei Mosna, carepÎęzentantalcomunei
Mosna, judetul Sibiu înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitaľă ,,ECo''
SIBIU să voteze înAdunarea Generală a Asociaţiiloľ ADI ,'ECo'' Sibiu împotrivamajorării de
tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R'L.
Art.Ż. _ Cu ducerea la îndeplinrea prevederilor prezentei hotăľâri se încredinţeazáPrimaru|
comunei Mosna, domnul Roba Eugen.
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Aľt.3. Prezenta se aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice interesate, prin grţa

secretarului comunei Mosna.

Adoptata in Mosna la data de 31 ianuarie 2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilieľ,
Jeler Auľel

Nrtotcons l3,nrcons prez 13,nrvotptr l3

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Roba

