
Adunarea generala de constituire
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Azi 14.04.2009, ora 11, a avut loc la Consiliul Jude ean Maramure , adunarea
general  de constituire a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru Gestionarea
Integrat  a De eurilor Menajere în jude ul Maramure .
         La adunarea general  de constituire au participat: pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure  dl Mircea Man, vicepre edin i Consiliului Jude ean Maramure
dl Calin Matei i dl Emil Marinescu, primari/mandatari acestora din municipiile,
ora ele i comunele din jude .

Unit ile administrativ teritoriale din jude  s-au asociat i au înfiin at Asocia ia
de dezvoltare intercomunitar  de utilit i publice pentru serviciul de „salubrizare a
localit ilor i managementul de eurilor solide.
Organul de conducere al Asocia iei este adunarea general  format  din to i
reprezentan ii Asocia ilor (pre edintele Consiliului Jude ean i primarii unit ilor
administrativ teritoriale), desemna i prin hot râre a autorit ilor deliberative ale
acestora.
Organul executiv de conducere al Asocia iei este Consiliul director format din
pre edintele Asocia iei i înc  2 (doi) membri numi i de adunarea general .
S-au f cut propuneri iar adunarea general  a aprobat ca func ia de Pre edinte al
Asocia iei s  fie ocupat  de dl Marinescu Emil - Vicepre edinte al Consiliului
Jude ean Maramure  iar membrii ai consiliului director sunt dl Octavian Pavel Primar
al comunei Recea i dl Mîrza Vasile – Primar Comuna Rozavlea.

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure i Primari din unit ile
administrativ teritoriale au semnat i tampilat actul constitutiv i statutul Asocia iei.

Cu aceast  ocazie s-a prezentat primarilor obliga iile de mediu privind
gestiunea de eurilor, respectiv inta care trebuie atins  pân  în 16 iulie 2009.

Depozitele de de euri din mediul rural se vor închide i ecologiza pân  la data
de 16 iulie 2009. De eurile menajere urmeaz  s  fie colectate de c tre operatori
licen ia i ANRSC i  depozitate la depozitele de de euri care au autoriza ie de
func ionare.

Depozite municipaleAn de inchidere
Existente

2010 Seini
2012 Rohia – Tg L pu
2013 Arinies- Borsa
2014 Vi eu de Sus
2017 Tepli a-Sighetu Marma iei
2017 Satu Nou de Jos - Baia Mare

În jude ul Maramure  avem 7 operatorii licen ia i pentru salubrizarea
localit ilor/precolectare, colectarea i transport a de eurilor menajere i pot fi
identifica i pe pagina de internet www.ansrc.ro . Informa ii suplimentare  se pot ob ine
de la Consiliul Jude ean Maramure , Direc ia Tehnic , Compartiment de mediu, email
mediu@maramurescounty.ro.

Biroul de pres
Cabinet pre edinte

http://www.ansrc.ro
mailto:mediu@maramurescounty.ro

