
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA GODINEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 22/2021
privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Godineşti

catre ADIS-Gorj
CONSILIUL LOCAL GODINEŞTI, JUDEŢUL GORJ

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Tinand cont de modificarile aparute in domeniul salubrizarii , de modificarea legislatiei in domeniul
salubrizarii a aparut necesitatea atingeri tintelor de colectarea , implementarea colectarii reciclabilelor si a
faptului ca toate UAT-urile trebuie sa respecte legislatia in vigoare,

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (**republicată**)(*actualizată*)
• Legea nr. 101 /2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificarile si completarile

ulterioare;
• Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Godineşti, judeţul Gorj, Aurariu Coman cu nr.

3922/31.08.2021;
• Ordonanta urgenta 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediudispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

• dispoziţiile prevederilor legale in vigoare aplicabile;
• rezultatele negocierii fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare ADIS-Gorj;
• Hotărârea A.G.A. ADIS -Gorj de atribuire a contractului de achiziţie publică;
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Godineşti;

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 51 I 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 101/ 2006 privind salubrizarea, cu modificarile si
completarile ulterioare.

În temeiul art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. n), şi art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se hotaraste delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Godinesti catre
ADIS-Gorj
Art. 2. Se aproba ca forma de gestiune a Serviciului de salubrizare sa fie gestiune delegata;
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a delegarii serviciului public de salubrizare al UAT Godinesti, membra

a ADIS-Gorj , se imputerniceste domnul Aurariu Coman primar al comunei Godinesti, judetul Gorj;
Art. 4 Secretarul general al UAT comuna Godineşti va asigura i comunicarea acesteia autorităţilor şi

instituţiilor interesate;

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Godineşti, Judeţul Gorj în şedinţa
ordinară din data de 31.08.2021, cu un număr de 11 voturi „pentru", O voturi „împotriva", O 
„abţineri", exprimate din numărul total de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi totalul de 11
consilieri în functie. -
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