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       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

  CONSILIUL LOCAL                   

 

 

          

HOTĂRÂREA NR.92 

Privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale 

Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri pe LOTUL 1, ZONA 1 

de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza 

acestuia  

 

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

25.05.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 355/19.05.2017, de către primarul oraşului Ocna 

Mureş, Vinteler Silviu, 

              

           Având în vedere: referatul nr 7633/16.05.2017 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții şi 

raportul de specialitate  nr.7744/17.05.2017 al Direcției Juridice, adresa nr.32/12.05.2017 a Asociației de 

dezvoltare intercomunitară ,,Salubris Alba” înregistrată la Primăria Ocna Mureş sub nr.7633/16.05.2017, 

coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș și 

prevederile cuprinse în  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi servicii, H.G.R nr 867/16.11.2016 

de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea 

nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, Actul constitutiv și Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Salubris Alba” înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat în grefa 

Judecătoriei Alba Iulia conform certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 

1126/A/07.08.2009;  

 

           În temeiul art.36 alin. 2, art. 45 alin.(2) lit.d) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

     

         Art.1: Se aproba Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare  a gestiunii unor activităţi 

componente  ale Serviciului de salubrizare în judeţul Alba , respectiv  colectare și transport  deșeuri municipale 

şi a unor fluxuri speciale de deşeuri pe LOTUL 1, ZONA 1 de operare, anexă la prezenta hotărâre; 

           

         Art.2: Se aproba Caietul de sarcini şi  Anexele acestuia, întocmite în baza Studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare  a gestiunii unor activităţi componente  ale Serviciului de salubrizare în judeţul Alba , 

respectiv  colectare și transport  deșeuri municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri pentru LOTUL 1, 

ZONA 1 de operare, anexă la prezenta hotărâre; 

   

         Art. 3:  Se acorda un mandat special, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1) din Statutul ADI 

Salubris Alba, reprezentantului legal  d-nul jur.Silviu Vinţeler- primar al orașului Ocna Mureş, pentru a vota în 

Adunarea Generală a Asociației, Hotărârea privind  Studiul de fundamentare şi Caietul de sarcini întocmit în 

baza acestuia prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta în ceea ce priveşte delegarea prin concesiune a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri; 

   

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

Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 

 

               Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia juridică; 
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       -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Salubris” Alba, Alba Iulia, p-ța Ion I.C Brătianu, nr.1, 510118. 

         

                                                          Ocna Mureş 25.05.2017 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    AVIZEAZĂ, 

ARON MARIN                                                                                                                        SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                                                 PANDOR NICUȘOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM; EXPL5; ANEXE.2;         NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”: 17;  Voturi ,contra”:0 ;Abţineri:0,   

.                   

 

 

                                             

 

 

                                                            


