ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BEREZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 50 eurocontainere achizitionate in
cadrul proiectului “Sistem integrat de management ai deseurilor solide in judetul Vaslui”
Avand in vedere
- expunerea de motive a Primarului comunei Berezeni,
- raportul nr.10890/20.11.2013 al Unitatii de Implementare a proiectului
Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Vaslui;
- prevederile art.867-870 din codul Civil, 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, proprietatea publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale Legii nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale art.2, alin.3 din Legea nr.101/2006 a serviciilor de salubrizare
a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Contractului de Finantare
131891/14.04.2011 incheiat intre Judetul Vaslui si Ministerul Mediului si Padurilor in
vederea implementarii proiectului “Sistem Integrat de Managenent al Deseurilor Solide in
Judetul Vaslui”, precum si ale Hotararii Consiliului Judetean Vaslui nr. 235/22.11.2013 privind
darea in administrare a eurocontainelor, in scopul realizarii proiectului de interes comun
“Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Vaslui”.
In temeiul art.91, alin.1, lit.c si alin.4, lit.a, al art.98, colaborat cu prevederile
art.45, alin.3 precum si al art.115, alin.1, lit.c din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEREZENI, JUDETUL VASLUI

H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba luarea in administrare a unui numar de 50 de eurocontainere,
proprietatea a judetului Vaslui, achizitionate in baza contractului de furnizare
nr.5740/27.06.2013 prin proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in
judetul Vaslui” , date in administrarea unitatii administrativ teritoriale Berezeni prin
Horararea Consiliului Judetean nr. 235/22.11.2013.

Art.2. In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari se va intocmi
un protocol de predare – primire a eurocontainelor 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. Eurocontainerele vor fi pastrate si conservate de unitatea administrativ
teritoriala Berezeni, pana la selectia Operatorului de Salubritate pentru zona respectiva.
Art.4. Toate eurocontainerele vor fi date in comodat de titularii dreptului de
administrare, Operatorului de Salubritate selectat prin licitatie publica.
Art.5. (1). – In termen de 120 de zile de la expirarea duratei de viata tehnica a
eurocontainerelor (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 echipamentelor de colectare pe care nu le poate
restituii judetului la termen.
Art.6. Prezenta Hotarare va fi comunicata Unitatii de Implementare a proiectului
Sistem Integrat de Management al Deseurilor solide in judetul Vaslui, Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Vaslui, Directiei Tehnice, Prefectului judetului Vaslui,
unitatilor administrativ teritoriale din anexa si va fi adusa la cunostinta publica in
conditiile legii.
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