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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 

 
HOTĂRÂREA NR. 32 

DIN 31.07.2019 
 
 
PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI SIHLEA, REPREZENTANT 
AL COMUNEI SIHLEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR- 
ASOCIAȚIA  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ” VRANCEA CURATĂ“ SĂ 
VOTEZE MODALITĂȚILE DE PLATĂ PENTRU DEȘEURILE COLECTATE DE 
LA POPULAȚIE ȘI AGENȚII ECONOMICI 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢA ORDINARĂ, 
 

- având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea  
proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea, 
privind mandatarea primarului comunei Sihlea, reprezentant al comunei Sihlea 
în Adunarea Generală a Asociaților- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară                
 »  Vrancea Curată «  să voteze modalitățile de plată pentru deșeurile colectate de 
la populație și agenții economici;  

- având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului 
comunei Sihlea, reprezentant al comunei Sihlea în Adunarea Generală a 
Asociaților- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară »  Vrancea Curată «  să 
voteze modalitățile de plată pentru deșeurile colectate de la populație și agenții 
economici ; 

- având în vedere raportul compartimentului de resort al aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea la proiectul de 
hotărâre privind mandatarea primarului comunei Sihlea, reprezentant al 
comunei Sihlea în Adunarea Generală a Asociaților- Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară »  Vrancea Curată «  să voteze modalitățile de plată pentru 
deșeurile colectate de la populație și agenții economici;  

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Sihlea nr. 51 / 
26.09.2008 privind asocierea comunei Sihlea cu județul Vrancea și unitățile 
administrativ- teritoriale din județ în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “ Vrancea Curată” pentru dezvoltarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul 
Vrancea; 

- având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară »Vrancea 
Curată «, nr. 85 / 02.07.2019 privind solicitarea adoptării unei hotărâri pentru  
mandatarea primarului comunei Sihlea, reprezentant al comunei Sihlea în 
Adunarea Generală a Asociaților- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară                      
»  Vrancea Curată «  să voteze modalitățile de plată pentru deșeurile colectate de 
la populație și agenții economici; 



- în conformitate cu prevederile art. 6, alin.1, lit. “d”,  art. 8, alin.1, art. 24, alin.4 
din Legea nr. 101 / 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- în baza art. 8, alin.3, lit.”c”, lit. “j”, art.10, alin.1 din Legea nr. 51 / 2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, lit.”d”, alin.4, lit. “g”, alin.7, lit. ”n”, art. 
132, art. 139, alin.3, lit. “d”, art.196, alin.1, lit. ” a”  din  O.U.G. nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART. 1  Se aprobă mandatarea primarului comunei Sihlea, reprezentant al 
comunei Sihlea în Adunarea Generală a Asociaților- Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară »  Vrancea Curată «  să voteze modalitățile de plată pentru 
deșeurile colectate de la populație și agenții economici. 
ART. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei 
Sihlea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară » Vrancea Curată «, Instituţiei 
Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei Sihlea, judeţului Vrancea.  
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