
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
- Consiliul local – 
 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .   27 
Privind aprobarea asocierii  Consiliului Local Poarta Albă  la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Medgidia pentru delegarea serviciului de salubritate în vederea realizării unui 
sistem integrat de management al deşeurilor la nivel zonal 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, cu sediul în comuna Poarta Albă, Calea 

Bucureşti, nr. 25, întrunit în şedinţa ordinară, legal constituită, din data de 29.03.2007, 
 având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Sânt-Ion Niculae  şi expunerea de motive; 
- referatul compartimentului de specialitate  ; 

- rapoartele de avizare favorabilă aparţinând comisiilor de specialitate ale consiliului 
local nr. 1 şi nr. 3; 
- avizul de legalitate al secretarului comunei ; 

- Protocolul de asociere nr. 16479/18.08.2006 încheiat între consiliile locale 
privind dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivel regional - 
etapa studiu de fezabilitate şi de oportunitate ; 

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, respectiv Anexa 5 referitoare la 
închiderea depozitelor de deşeuri neconforme actuale ; 

- dispoziţiile art. 11, art. 14, art. 36 alin. (1) şi (2) lit „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi art. 
37 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

în temeiul art. 45 alin, (2) lit. „f”  din Legea nr, 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată , 

 
H O TĂRĂŞT E :  

 
Art. l - Aprobarea asocierii Consiliului Local Poarta Albă la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Medgidia pentru delegarea serviciului de salubritate în vederea 
realizării unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivel zonal . 

Art. 2 - Mandatarea Primarului comunei Poarta Albă dl. Sânt-Ion Niculae, de a 
semna în numele comunei încheierea Acordului de Asociere având ca scop realizarea 
unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivel zonal. 

Art. 3 – (1) Consiliul Local a luat cunoştinţă şi este de acord cu prevederile 
Statutului Asociaţiei .  

(2)  Consiliul Local doreşte să sprijine realizarea scopului Asociaţiei .  
(3) Consiliul Local dispune de capacitatea de a contri activ la acţiunile Asociaţiei .  
Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare 
Art.  5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru şi - 

vot împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate . 
 

POARTA ALBĂ / 29.03.2007 
 

Preşedinte de şedinţă, 
          BURLACU RUXANDA  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 
 
 
 
 
 
 


