
 
HOTĂRÂREA NR. 183  

privind participarea municipiului Tulcea la constit uirea  
„ Asociaţiei de Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ” Tulcea 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iulie 2011; 
Examinând proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Tulcea la constituirea „Asociaţiei de 

Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ” Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 
Avand in vedere expunerea de motive nr.17501/21.07.2011 a domnului Dr. Ing. Hogea Constantin, Primarul 

Municipiului Tulcea si Raportul nr. 17502/21.07.2011 al Direcţiei economice şi al Compartimentului Mediu, 
Centrul de management şi reciclare deşeuri, privind participarea municipiului Tulcea la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ” Tulcea; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 11-13, art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a” pct. 9 şi 14 şi alin. (7) lit. „c”, art. 
45 alin. (1), (2) şi (6) şi ale art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1: Se aprobă asocierea municipiului Tulcea, prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu unităţile 
administrativ- teritoriale din judeţul Tulcea, prin consiliile locale respective, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ”Tulcea, în vederea realizării în comun a proiectelor de 
management integrat al deşeurilor, privind devierea de la depozitare a deseurilor biodegradabile, respectiv 
compostarea acestora la statia de tratare mecano-biologica ce se va realiza prin proiectul „Sistem de Management 
Integrat al Deseurilor Judetul Tulcea” in localitatea Mihai Bravu. 

Art.2:   Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu 
o contribuţie în numerar în valoare de 500 lei, precum şi plata unei cotizaţii lunare, pentru anul 2011, de 1500 lei. 

Art.3:   Se desemnează domnul Dr. Ing. Hogea Constantin, Primarul Municipiului Tulcea să facă parte din 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ”Tulcea. 

Art.4:  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

           Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
 

 
     CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
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