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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL                   

 

HOTĂRÂREA NR 206 

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare 

şi transport deşeuri municipale în judeţul Alba 

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

30.10.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1046/24.10.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

           Văzând solicitarea Consiliului Judeţean Alba transmisă sub nr.17139/20.10.2014, înregistrat la 

Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr 15224 din 21.10.2014, privind necesitatea aprobării Studiului de 

oprtunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de coloectare şi transport deşeuri municipale în 

judeţul Alba 

           Având în vedere  referatul şi raportul nr.15461/23.10..2014 ale Direcţiei juridice,  avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu art.867-870 din 

Codul Civil, republicat, Legii administraţiei publice  locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legea nr 101/2006 a salubrizării cu modificările şi 

completările ulterioare, Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem 

de de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Alba, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitare SALUBRIS Alba 

            În temeiul art 36 alin.(2) litera d), alin.(4) lit.f) şi alin.6 lit a), pct.14, precum şi  art.45  din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare,     

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

       Art.1: -Se aprobă ,,Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi 

transport deşeuri municipale în judeţul Alba”, în forma prezentată în Anexa, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, pentru aria de delegare a oraşului Ocna Mureş 

      Art.2:  Se apobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale la nivelul judeţului Alba, sub forma gestiunii delegate. 

      Art.3: Se împuterniceşte domnul Primar al oraşului Ocna Mureş, ca în numele şi pentru Consiliul 

Local al oraşului Ocna Mureş, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Salubris Alba ,,Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 

colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Alba”.  

      Art. 4:  Prezenta hotărâre va fi comunicată Unităţii de Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat 

de management al deşeurilor în judeţul Alba”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 

Alba, Prefectului Judeţului Alba şi va fi adusă la cumostinţă publică, în condiţiile legii.   

 

        .                                 Ocna Mures, 30.10.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                                                                          

JR. ARON MARIN                                                                                           SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                         JR. NICOARĂ FLORIN 

 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:3; anexe:1.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti: 12;  Voturi ,,pentru”: 12. 

 

 


