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          R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL             

 

 HOTĂRÂREA NR.20 
privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii  

                                        serviciului public de salubrizare nr 1340/30.01.2013 

 

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

de 30.01.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.119/23 .01.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 

Având în vedere: nota de fundamentare nr. 1040/23.01.2018 a Primarului orașului Ocna 

Mureș, raportul de specialitate comun nr.1391/30.01.2018 al Direcției Juridice și Direcției 

Economice, avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 101/2006 privind serviciul de salubrizare al 

localităților,actualizată, Legea nr 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată, O.G. nr. 21/2002 

actualizată, HCLOM nr.134/12.07.2016 actualizată prin HCLOM nr. 36/28.02.2017, HCLOM 

nr.92/25.05.2017;                                                             

  În temeiul: art.36 alin (6) litera a) p-ctul 14, art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 

din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

         Art. 1.(1) Se aprobă asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza UAT 

Orașul Ocna Mureș, ca activitate publică de interes general local prin prelungirea termenului 

Contractului de delegare a gestiunii nr. 1340/30.01.2013 încheiat cu operatorul S.C Financiar Urban 

SRL, începând cu data de 31.01.2018 și până la data încheierii contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare cu operatorul economic desemnat în cadrul procedurilor derulat 

prin ADI SALUBRIS ALBA LOTUL I ZONA I din care face parte și UAT Orașul Ocna Mureș, dar 

nu mai mult de doi ani.  

         (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1340/30.01.2013 încheiat 

cu operatorul S.C Financiar Urban SRL, prelungit conform alin.(1), încetează de drept, fără 

intervenția instanței, în situația în care se va încheia contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de salubrizare cu operatorul economic desemnat în cadrul procedurilor derulate prin ADI 

SALUBRIS ALBA, LOTUL I ZONA I din care face parte și UAT Orașul Ocna Mureș. 
          

      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures,  Vinteler Silviu.  
 

                    Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul ITL; 

       - Direcția economica; 

       - S.C Financiar Urban SRL.  

                                                          Ocna Mureş,  30.01.2018 
                                                               

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

          PODARIU PAVEL GLIGOR                                             PANDOR NICUȘOR 
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