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PROIECT  HOTARARE 

 
 

privind mandatarea primarului comunei Mărăcinenica reprezentant al comunei 
Mărăcineni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal 

Argeș să voteze pentru aprobarea încheierii ,Actului adiţional nr. 1 
la ” Contractul nr. 338/15.10.2020, de delegare a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
municipale din judelul Argeș Zona: Pitești -Sud și Pitești-Nord (exclusiv Mun. Pitești)”  

 
 

Având în vedere solicitarea ADI Servsal Argeș nr.410/08.10.2021, înregistrată la noi cu 
nr.12120/08.10.2021 privind supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre având ca obiect 
mandatarea primarului comunei Mărăcineni ca reprezentant al comunei Mărăcineni în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea 
încheierii Actului adiţional nr. 1 la ” Contractul nr. 338/15.10.2020, de delegare a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale din judelul Argeș Zona: Pitești -Sud și Pitești-Nord (exclusiv 
Mun. Pitești)” 

Analizând raportul de specialitate nr. 1412/15.10.2021 al secretarului general al comunei, 
privind  mandatarea primarului comunei Mărăcineni ca reprezentant al comunei Mărăcineni 
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze 
pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la ” Contractul nr. 338/15.10.2020, de 
delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din judelul Argeș Zona: 
Pitești -Sud și Pitești-Nord (exclusiv Mun. Pitești)” 
            In baza prevederile art.7 alin.(1), lit.b, alin. (2) lit. b si lit.c, art.8 alin.(1), alin. (3) lit. 
d^2),  art. 10 alin. (5)  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 
O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, 
            Potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,   



            In temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.n, art.137 
alin.(1), art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 
Art.1. Se mandatează d-nul DASCĂLU Nicolae-Liviu primarul comunei 

Mărăcineni, ca reprezentant al comunei Mărăcineni în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional 
nr. 1 la ” Contractul nr. 338/15.10.2020, de delegare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
municipale din judelul Argeș Zona: Pitești -Sud și Pitești-Nord (exclusiv Mun. Pitești)” prevăzut 
în Anexa nr.1 la prezentul proiect de  hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

 
 
 
 
 

Avizeaza pentru legalitate 
 S.G.UAT, 

                        Bujor Marinela 
 

INITIATOR PROIECT, 
PRIMAR, 

DASCALU NICOLAE-LIVIU                                                   
 


