
 
R O M Â N I A                                            

      
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                             cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                 E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

  
 

HOTĂRÂRE  
privind acordarea unui mandat special domnului-Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți, județul Călărași în 
vederea exercitării atribuțiilor comunei Roseți, judetul Calarasi in  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” 
 
 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 August 2018, 
Având în vedere: 

- Adresa nr. 3769/16.08.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement 
 Salubris, inregistrata in cadrul Primariei comunei Roseti sub nr. 5459/21.08.2018; 

  - Expunerea de motive  nr.5798/21.08.2018 cu privire la proiectul iniţiat,  
- Hotărârea Consiliului Local al  comunei Roseti  nr.50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii  comunei Roseti cu unităţile 
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS;  
 - Prevederile art.20, art 21 din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice  “ECOMANAGEMENT 
SALUBRIS; 
- Prevederile art.16, art. 21 din Anexa nr. 2 la HGR nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate  serviciile de utilitati publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 - Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Avizele favorabile nr.5990/28.08.2018,nr.5991/28.08.2018, nr. 5992/28.08.2018 ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Roseți, 
- Prevederile HCL nr. 39/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) pct. 14 ,alin. (9) ,art.45  alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
 Art.1 Se acordă  mandat special domnului Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți reprezentantul comunei 

Roseţi în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, în 
vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociației , a atribuţiilor  comunei Roseti  prevăzute  la art. 16 alin (2) şi (3) din 
Statutul Asociaţiei , în sensul aprobării documentației de atribuire și a componenței comisiilor de licitație. 

   Art.2. Persoana nominalizată  la art. 1 din prezenta și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       -Secretarul comunei Roseti, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi. 

           
              Preşedinte de şedinţă,                                                                                                                           Contrasemnează,                                         

         Tudor POENARU                                                                                                                              Secretarul  comunei  
  Lavinia TĂNASE 

 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :____ 

 
 
Nr.42 

Adoptată la Roseţi 
Astăzi,30.08.2018 
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