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                                                                                                             Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR.37  

privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Huși in Adunarea 
Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru ajustarea 
tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile la depozitul CMID-Rosiesti din 
Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui  

     
               Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 
   Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic   nr. 502 din 09.01.2023  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 530 din 09.01.2023  
privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Huși    in 
Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati 
Publice  pentru Serviciul de Salubrizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si 
Orasul Negresti -  judetul Vaslui . 

• Raportul Biroului Tehnic  nr. 517 din 09.01.2023  ;   

• Raportul Compartimentului juridic nr. 609 din  09.01.2023 ; 
▪ Avizul nr.37 din 30.01.2023 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti ; 

           - Adresa  Operatorului ADI-Vaslui nr. 157 din 28.12.2022 prin care solicita ajustarea 
tarifelor serviciului public de salubrizare pentru activitatile de depozitare a deseurilor municipale 
si sortarea deseurilor municipale reciclabile. 
        In conformitate cu prevederile: 
            - Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 - Legii nr. 101/2006 – lege a serviciului de salubrizare a localitatilor modificata prin 
Ordonanta de urgenta nr 133/2022 . 
            - Ordinul presedintelui ANRSC nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire ,ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare. 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se acorda  mandat special domnului ing.Ioan Ciupilan - primarul municipiului Huși, 
reprezentantul U.A.T Municipiul Husi in  Adunarea Generala a Asociatiei  pentru Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de salubrizare pentru activitatile de 
depozitare a deseurilor municipale si sortarea deseurilor municipale reciclabile din Municipiile  
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Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti - Judetul Vaslui , sa voteze in Adunarea Generala a 
Asociatiei , in numele  si pe seama municipiului Husi, judetul Vaslui.. 

Art.2. In situatia in care reprezentantul U.A.T Municipiul Husi , desemnat la art.1 de mai 
sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele UAT  Municipiul Husi  
vor fi reprezentate de domnul  jr.Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Huși. 
  Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Huşi.        
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
           Toma  Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
                                   jr.Monica Dumitrașcu 

 
 
 
 

 


