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         R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR 176   

privind aprobarea luării măsurilor de asigurare a serviciului public de salubrizare 

 în oraşul Ocna Mureş prin procedura de negociere fără publicarea în prealabil a  

unui anunţ de participare, pe perioadă determinată, respectiv până la încheierea 

contractului de concesiune cu un nou operator conform documentaţiei aprobate  

prin HCLOM nr.124/30.08.2012  

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 29.11.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1925/22.11.2012, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş. 

 

        Văzând adresa S.C. SALPREST SRL înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 

16035/15.11.2012 , Nota justificativă a compartimentului pentru achiziţii publice, referatul si  

raportul nr.16635/28.11.2012 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în 

construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş, coroborate cu prevederile  Legii nr 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 57, 58 şi 122 din 

O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/17.07.2006 cu modificarile ulterioare, 

H.G.R nr.71/24.01.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii prevăzute în O.U.G.R. nr 34/2006, cu modificările ulterioare, Ordinul 

nr.112/09.07.2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, H.G.nr. 1037/02.11.2010 privind colectarea separată a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice, Hotărârile adoptate de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş nr. 

155/30.10.2008 privind forma de gestiune a serviciului public de salubrizare, nr.154/30.12.2010 

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, nr.23/28.02.2011 

privind aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare a oraşului Ocna Mureş şi 

Dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş nr.3/14.01.2011 privind durata maximă a 

contractului de concesionare a serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş 

         În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art. 1. (1) Se aprobă iniţierea procedurii de negociere  fără publicarea în prealabil a unui 

anunţ de participare, în vederea concesionării serviciului public de salubrizare în oraşul Ocna 

Mureş, pe durată determinată,  respectiv până la încheierea contractului de concesiune cu un 

nou operator conform documentaţiei aprobate prin HCLOM nr.124/30.08.2012, pentru 

următoarele activităţi: 
 

a) Cod CPV   90500000-2     - Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile (Rev2) 

b) Cod CPV   90511000-2     - Servicii de colectare a deşeurilor menajere (Rev2) 

c) Cod CPV   90512000-9     - Servicii de transport de deşeuri menajere (Rev2)  

d) Cod CPV   90611000-3     - Servicii de curăţenie stradală (Rev2) 

e) Cod CPV   90612000-0     - Servicii de măturare a străzilor (Rev 2) 
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        (2) Într-o primă etapă, contractul de concesiune se va încheia cu operatorul desemnat de 

către Comisia de negociere pe o durată de 60 de zile. La expirarea acestei perioade, funcţie de 

rezultatul licitaţiei publice deschise din data de 27.12.2012, contractul: 

       a) încetează de drept la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat, în cazul în care 

licitaţia este adjudecată de un operator de servicii de salubrizare; 

       b) se poate prelungi pe baza unei noi hotărâri a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, în 

cazul în care licitaţia nu a fost adjudecată sau, în cazul în care a fost desemnat noul operator, 

contractul cu acesta nu poate fi încheiat înăuntrul termenului de 60 de zile prevăzut la alin.(2).   

 

          Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea încheierii contractului de 

concesiune a serviciului public de salubrizare a orasului Ocna Mures si a localitatilor 

componente Uioara de Jos şi Uioara de Sus si satele apartinatoare: Războieni-Cetate, Cisteiu de 

Mures şi Micoşlaca, în urmatoarea componenţă: 
 

- jr. Podariu Pavel Gligor – presedinte cu drept de vot 

- ing. Sanislav Nicolaie – membru;  

- ec. Morar Viorel – membru;  

- ec. Serbu Ioan – membru; 

- jr. Botezan Ioan  – membru; 

- jr. Aron Marin- membru 

- jr..Leahu Ioan Mircea- membru 
 

          Art. 3. Clauzele contractuale, inclusiv tarifele pentru prestarea activităţilor specifice 

serviciului de salubrizare  de către operatorul desemnat de către Comisia de negociere în 

condiţiile prevăzute la art.1 se vor aproba de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş după 

finalizarea procedurii de negociere . 
 

         Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul pentru achiziţii publice; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

       - Membrii comisiei nominalizate conform art. 2; 
 

Ocna Mureş, 29.11.2012 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                 JR. PODARIU PAVEL                                                       SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”:12;  

 

 


