ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL BEREZENI

HOTARARE
privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 350 unitati de compostare individuala
in cadrul proiectului “Sistem integrat de management a deseurilor in judetul Vaslui”

Avand in vedere
Expunearea de motive a Primarului comunei Berezeni,
Raportul compartimentului de specialitate si raportul comisiei de specialitate a
Consiliului local Berezeni;
- prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat, al art.123 alin.1 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile
ulterioare; art.2 alin.3 si ale alin alin.4 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Contractului de Finantare
nr.131891/14.04.2011 incheiat intre Consiliul Judetean Vaslui si Ministerul Mediului si
Padurilor in vederea implementarii proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor
solide in judetul Vaslui”, precum si ale Hotararii Consiliului Judetean Vaslui nr.
234/22.11.2013 privind darea in administrare a unitatilor de compostare individuala a
deseurilor, in scopul realizarii proiectului de interes comun “Sistem Integrat de Management
al Deseurilor Solide in judetul Vaslui”.
- adresa Unitatii de Implementare a Proiectului “Sistem integrat de management a deseurilor
in judetul Vaslui” nr. 11111 din 25.11.2013, inregistrata la Consiliul Local al comunei Berezeni
sub nr. 5075/03.12.2013;
In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.f si alin.6 lit.a, pct.14, precum si al art.45
alin.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001. republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEREZENI, JUDETUL VASLUI

HOTARASTE:

Art.1 – Se aproba luarea in administrarea a unui numar de 350 unitati de
compostare individuala, proprietate a Judetului Vaslui, achizitionate in baza Contractului
de furnizare nr.5740/27.06.2013, prin Proiectul “Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Vaslui” cu finantare prin Axa 2 POS Mediu, date in administrarea
unitatii administrativ teritoriale Berezeni prin Horararea Consiliului Judetean nr.
234/22.11.2013.
Art.2 – In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari se va intocmi
un protocol de predare – primire a unitatilor de compostare individuala cu Judetul Vaslui,
cu evidentierea numarului de inventar al fiecarui bun si a datei la care expira durata
tehnica de viata a acestora.
Art.3 – (1) Toate unitatile de compostare individuala vor fi date in comodat
utilizatorilor serviciului public de salubrizare – persoane fizice, din unitatea administrativ
teritoriala Berezeni, cu care se va incheia individual, pentru fiecare unitate de compostare
pusa la dispozitie, cate un contract de comodat care va cuprinde in mod obligatoriu :
datele de individualizare a bunului, durata de viata tehnica a bunului, data la care bunul
trebuie restituit Consiliului local si raspunderea utilizatorilor pentru deteriorarea bunului
inainte de expirarea duratei sale de viata tehnica (8 ani) , datorata utilizarii
necorespunzatoare a bunului.
(2) La Contractul de comodat incheiat cu utilizatorii va fi atasat un ghid cu
instructiunile de utilizare, si prin grija Consiliului Local al comunei Berezeni, va fi facut
instructajul utilizatorilor, in vederea utilizarii corecte a bunurilor.
Art.4 - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui are drept de monitorizare
asupra utilizarii corespunzatoare a unitatilor de compostare individuala date in
administrarea unitatii administrativ teritoriale Berezeni.
Art.5 – (1) In termen de 120 zile dupa expirarea duratei de viata tehnica a
unitatilor de compostare individuala (8 ani), unitatea administrativ teritoriala Berezeni le
va restituii integral Judetului Vaslui pentru a putea fi casate, pe baza de proces-verbal de
predare-primire cu evidentierea numarului de inventar al fiecarui bun.

(2) - Unitatea administrativ teritoriala Berezeni raspunde pecuniar pana la limita
valorii de achizitie a tuturor unitatilor de compostare individuala pe care nu le poate
restituii Judetului la termen.
Art.6 - Prezenta horarire va fi comunicata Consiliului Judetean Vaslui, Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Vaslui, Prefectului Judetului Vaslui si va fi adusa la cunostinta
publica in conditiile legii.
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