ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BORLEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 1.415 unităţi de
compostare individuală a deşeurilor
Consiliul Local Borlești întrunit în şedinţă la data de 30.05.2014;
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Legea serviciului public de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8
alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată ;
Examinând expunerea de motive a Primarului comunei Borlești ;
Văzând raportul de specialitate al compartimentului de specialitate cu atribuţii în
domeniu, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 70/30.04.2014, adresa Consiliului
Judeţean Neamţ nr. 6567/09.05.2014, adresa Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice-Direcţia Generală AM POS Mediu nr. 150525/30.01.2014, Acordul de
Parteneriat în vederea realizării

proiectului „Sistem de

Management Integrat al

Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Borlești nr. 49/28.12.2009

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de

specialitate;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. f) şi alin. (6) lit. a), pct. 14,
precum şi

art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă luarea în administrare a unui număr de 1.415 unităţi de
compostare individuală, proprietatea a Judeţului Neamţ, achiziţionate în cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, date în
administrare unităţii administrativ teritoriale comuna Borlești .prin Hotărâea Consiliului

Judeţean Neamţ nr. 70/30.04.2014, pe perioada duratei de viaţă tehnică a acestora (10
ani).
Art. 2: În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va încheia un
proces -verbal de predare-primire a bunurilor prevăzute la art. 1 cu Consiliul Judeţean
Neamţ, cu menţiunea că inventarierea anuală a unităţilor de compostare individuală, se
va realiza de către unitatea administrativ teritorială comuna Borlești aceasta având
obligaţia transmiterii rezultatului inventarierii anuale Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.3: (1) Unităţile de compostare individuale prevăzute la art. 1 vor fi date în
folosinţă gratuită

utilizatorilor serviciului public de salubrizare persoane-fizice, de

unitatea administrativ teritorială comuna Borlești .. în baza unui Contract de Comodat,
cu indicarea condiţilor de utilizare a acestora. Contractele de Comodat astfel încheiate,
vor conţine clauze ce vor detalia drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, cu menţionarea
obligatorie a datelor de individualizare a bunurilor, a perioadei normate de folosire a
acestora, modalităţile de folosire, modalităţile de restituire şi sancţiunile pentru
deteriorarea acestora înainte de expirare a duratei de viaţă tehnică (10 ani), ori
nerestituirea la termenul stabilit.

(2) La procesul-verbal de predare-primire încheiat cu utilizatorii ((anexă la
Contractul de Comodat) vor fi ataşate instrucţiunile de utilizare şi prin grija Consiliului
Local. al comunei Borlești va fi făcut instructajul utilizatorilor

în

vederea utilizării

corecte a bunurilor.

Art. 4 : Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ" are un drept de
monitorizare şi control asupra modului de utilizare a unităţilor

de compostare

individuală date în administrarea unităţii administrativ teritorială comunaBorlești.

Art.5:

În termen de 120 de zile de la expirarea duratei de viaţă tehnică a

unităţilor de compostare individuală (10 ani) menţionate la art. 1, unitatea administrativ
teritorială comuna Borlești va casa aceste bunuri cu avizul Consiliului Judeţean Neamţ,
având obligaţia transmiterii procesului-verbal de casare Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.6 : Se imputerniceşte Primarul comunei Borlești să semneze procesul verbal
de predare-primire prevăzut la art. 2, precum şi Contractul de Comodat şi procesulverbal de predare-primire prevăzut la art.3.

Art.7:

Secretarul comuneri va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi

persoanelor interesate spre ducere la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MACOVEI VALERU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
STAICU CRISTINA
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Adoptată cu un număr de 14 voturi “pentru”

