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HOTĂRÂREA Nr.8 
privind acordarea unui mandat special  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)  

 „Valea Gilortului” și reprezentantului  comunei Runcu în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” 

 
Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere:   
  - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 912 din  27.01.2023;  
  -  raportul de specialitate nr.913 din 27.01.2023 al compartimentul mediu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Runcu; 
  - adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” nr. 78 din 26.01.2023 înregistrată 
la Primăria Comunei Runcu sub  nr.877 din 27.01.2023; 
   - Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului”;  
   - prevederile  art. 132 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare;       
    - prevederile art.10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 - Legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
    - prevederile art. V alin.(2) din OUG nr. 133 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
     În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

H O T A R A S T E: 
          Art.1.Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” ca pentru 
activităţile de sortare, tratare şi/sau depozitare, prin eliminare, a deşeurilor municipale prestate de operatori numai 
pe baza autorizaţiei de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor respective, în 
numele și pentru comuna Runcu.   
          Art.2.Se acordă mandat special domnului Primar Cimpeanu Grigore-Adi, în calitate de reprezentant al 
comunei Runcu  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” să 
voteze în ședințele AGA a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului”,  toate documentele 
necesare, pentru îndeplinirea procedurilor legale, privind atribuirea de către Asociaţia  de Dezvoltare 
Intercomunitară „Valea Gilortului”  a contractelor de delegare menționate la art.1.  
             Art.3. Prezenta hotărâre se va comunică, prin grija Secretarului general al Comunei Runcu, în termen 
legal, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), Primarului Comunei 
Runcu și ADI Valea Gilortului(în vederea ducerii la îndeplinire) şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul și pe site-ul instituției: www.runcugorj.ro. 
          Adoptată în ședința ordinară din data de  27.01.2023 cu un număr de 15 voturi „ pentru”, din cei  15 consilieri 
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.            

   Data: 27.01.2023 
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