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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea Documentului de Pozitie (DP) privind modul de implementare a   

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov 
 

 

        Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în sedinţa ordinară din data de  19.06.2014, 

            Având în vedere: 

          -Adresa nr. 16/24.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 32778/05.06.2014, prin 

care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul 

Braşov a înaintat spre analiză şi aprobare Documentul de Poziţie privind modul de implementare a  

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Brasov”; 

   -Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 104/2011 privind asocierea Municipiului Săcele cu 

Judetul Braşov şi Unităţile Administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din judetul Braşov, prin 

dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor şi extinderea infrastructurii în Judeţul Braşov; 

   -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr 53/ 2012 privind aprobarea includerii în domeniul 

public al Municipiului Săcele a unui imobil-teren şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a 

acestuia pentru realizarea obiectivului ,,Închiderea  rampei neconforme de deşeuri menajere a Municipiului 

Săcele aferent proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Braşov”; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 132/2013 pentru completarea H.C.L. nr. 

 53/ 24.05.2012 privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Săcele a unui imobil  - teren 

şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a acestuia pentru realizarea obiectivului ,,Închiderea  

rampei neconforme de deşeuri menajere a Municipiului Săcele aferent proiectului ,,Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Braşov”; 

    -Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 

    -Prevederile Hotărârii nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

   -Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; 

   -Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor, cu modificările si 

completările ulterioare;  

          Având în vedere Raportul de specialitate nr.  34183 / 17.06.2014 al Compartimentului Protecţia 

Mediului şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

        În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c); al art. 43 alin. (1); al art. 45 alin. (2) lit. f); 

al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1  Se aprobă Documentul de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brasov”, în forma prevăzută în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art. 2 Se împuterniceşte  Primarul Municipiului Sacele, Ec. Nistor Radu Florea, să semneze în numele 

şi pe seama Municipiului Săcele, Documentul de Pozitie privind modul de implementare a Proiectului Sistem 

mailto:primăria@municipiulsacele.ro


de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Brasov, în forma prevăzută în Anexa care face parte 

integranta din prezenta Hotărâre, precum şi toate celelalte documente necesare înregistrării cererii de finanţare 

a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Brasov”, cu exceptia documentelor 

pentru a căror semnare a fost stabilită prin dispozitii legale aplicabile o competenţă exclusivă de semnare în 

sarcina altor persoane.  

 

            Art. 3 Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    COLŢ RADU PAUL                                                                C.J.  BUZATU ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  9 voturi pentru, 8 abţineri  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17  la momentul votului 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Compartimentul Protecţia Mediului 


