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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” 

pentru aprobarea modificării sistemului de colectare a deșeurilor și a modalității de plată a serviciilor 

prestate, precum și a tarifelor de colectare și transport separat a deșeurilor din zona de colectare 4 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

        întrunit în şedinţă ordinară, 

  

Având în vedere:  

- adresa nr.4/17 ianuarie 2022 a ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu; 

- referatul de aprobare nr.1220 din 19 ianuarie 2022 al Preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.1224 din 19 ianuarie 2022 al Administratorului Public; 

- avizul nr.7/25.01.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.3/25.01.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.9/25.01.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;  

- prevederile art.173 alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), 

(3)-(5) art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(3), art.8 alin.(3) lit. d2) și lit. k), art.9 alin.2 lit.d) și art.10 

alin.(5) din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile art.17 alin (4) lit.d), art.18 alin (2) lit.i), art.21 alin. (2), art. 22 alin. (1) din Statutul ADI 

„Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr. 297 din 4 decembrie 2020 privind delegarea 

calității de reprezentant de drept a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu în adunarea Generală a ADI 

Management Eficient pentru un județ Curat domnului Cristian Nicolae Grătianu – administrator public al 

județului Giurgiu; 

- prevederile Contractului de finanțare nr.82206/03.11.2009, încheiat între Ministerul Mediului–Autoritatea 

de Management POS Mediu și Consiliul Județean Giurgiu/ADI „Management Eficient pentru un Județ 

Curat” Giurgiu; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se acordă mandatul special domnului Nicolae Cristian Grătianu, reprezentantul județului 

Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management 

Eficient pentru un Județ Curat” pentru a aproba modificarea: 

- sistemului de colectare a deșeurilor și de plată a serviciilor prestate, 

-  tarifelor de colectare și transport separat a deșeurilor din zona de colectare 4, la o valoare de 

437,64 lei/tonă pentru deșeurile municipale, respectiv 799,06 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, domnului Grătianu Nicolae-Cristian, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoştinţă publică 

prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREȘEDINTE,        CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,31 ianuarie 2022 

Nr.14 
Adoptată cu 29 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă” şi 1 „abţineri”. 


