
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.) 

 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință 
extraordinară de îndată la data de 21.04.2022; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al inițiatorului - primarul comunei Berceni, înregistrat sub nr. 
10863/20.04.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de Secretarului general al comunei Berceni, Județul Ilfov , 
înregistrat sub nr. 10864/20.04.2022; 

- Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată ; 
- Prevederile art. 3 și art. 4 alin. (1) – (4) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 
Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Berceni, Județul Ilfov pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, juridică, 
disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 13, art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f), art. 21 alin. (1)  și art. 32 alin. (1) din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov; 
- art. 8, art. 10 alin. (5), art. 22,  art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 60 alin. (1) pct. A lit. e) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;  
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 132 și art. 139 alin.(3) lit. d) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. - Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov să delege, în numele și pe seama Unității Administrativ 
Teritoriale comuna Berceni, Județul Ilfov, gestiunea activității de administrare a depozitelor de 
deșeuri municipale pentru eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza administrativ-
teritorială a comunei Berceni, Județul Ilfov.    

Art. 2. - Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov să elaborezeși să aprobe documentația de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitelor de deșeuri municipale 



pentru eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor provenite din unitățile administrativ – teritoriale 
membre ale asociației. 

Art. 3. -v Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitelor de deșeuri municipale 
pentru eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor provenite din unitățile administrativ-teritoriale 
membre ale asociației. 

Art. 4. – Se împuternicește Primarul comunei Berceni, reprezentant în AGA a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, domnul Covrigea 
Gheorghe, cetățean român, născut la data de 20.07.1974, domiciliat în comuna Berceni, Județul Ilfov, 
având CNP 1740720472519, identificat cu cartea de identitate seria IF nr. 619827, eliberată de 
S.P.C.L.E.P. Jilava, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov : 

- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare 
a depozitelor de deșeuri municipale pentru eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor 
provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

 Art. 5. - Primarul Comunei Berceni, Județul Ilfov, va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. - Secretarul General al Comunei Berceni, Județul Ilfov, va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărâre, prin publicare pe site-ul primăriei și o va comunica: 
 - Instituției Prefectului - Județ Ilfov; 
 - Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov ; 
 - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
    Cons. George  ENE. 

 
Contrasemnează, 

 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

BERCENI 
 

                              Gheorghe HAIDUCU                              
Comuna Berceni,  
 

Nr. 25 / 21.04.2022 
 


