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         ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

  CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂREA NR. 56  
privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza uat Orașul Ocna Mureș  

 

 

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

de 12.04.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.247/12.04.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu; 

           Având în vedere Procesul verbal nr. 5281/12.04.2018 al Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Ocna Mureș, Hotărârea nr.20/30.01.2018 a Consiliului local Ocna Mureș privind 

prelungirea termenului Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 

1340/30.01.2013, adresa nr.234/22.01.2018 a operatorului SC FINANCIAR URBAN SRL, referatul 

și raportul de specialitate nr. 5316/12.04.2018 ale Biroului pentru achiziții publice, Raportul de 

specialitate comun nr. 5318/12.04.2018 al Direcției juridice și al Direcției economice, acte din care 

rezultă necesitatea și urgența luării măsurilor pentru asigurarea continuității serviciului public de 

salubrizare pe raza uat Orașul Ocna Mureș în condițiile generate de refuzul operatorului SC 

FINANCIAR URBAN SRL de a continua prestațiile în regim de prelungire a validității contractului 

și în condițiile stabilite prin HCLOM nr.20/30.01.2018 privind prelungirea termenului contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr.1340/30.01.2013 dincolo de perioada de 

90 de zile care se împlinește la data de 30 aprilie 2018, precum și faptul că delegarea temporară și 

provizorie se va încheia, în condițiile și cu procedura legală, pe durată limitată, de până la 12 luni, 

dar care va înceta obligatoriu mai devreme de împlinirea acestui termen în situația în care se va 

încheia contract cu operatorul desemnat în cadrul procedurii derulate prin ADI SALUBRIS ALBA 

din care face parte și orașul Ocna Mureș, coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.101/2006, 

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

coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

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, art.31 din Legea nr.98/2016, 

actualizată, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 aprobate prin H.G. nr.395/2016, 

Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcin-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților, Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind Regulamentul-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților, Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată, Legea nr. 

100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, H.G. nr. 867/16.11.2016 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

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

uat orașul Ocna Mureș este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare “Salubris Alba”, 

înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia conform 

Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 1126/A/07.08.2009, 

Regulamentul Serviciului public de salubrizare al orașului Ocna Mureș aprobat prin Hotărârea nr. 

23/28.02.2011, Hotărârile adoptate de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş nr. 155/30.10.2008 

privind  forma de gestiune a serviciului public de salubrizare și respectiv nr.154/30.12.2010 privind 

aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, 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, procedurile de derulare a concesiunii serviciului public 

de salubrizare la nivelul ADI SALUBRIS ALBA LOTUL I ZONA I din care face parte și UAT 

Orașul Ocna Mureș, aprobate și prin hotărârile nr.134/12.07.2016, nr. 36/28.02.2017, 

nr.92/25.05.2017 – toate în forma actualizată și hotărârile nr.58/26.03.2015 cu modificările și 

completările ulterioare și nr. 68/30.03.2017 ale Consiliului local Ocna Mureș privind taxa specială de  

salubrizare pe care o datorează persoanele fizice și juridice care nu au încheiate contracte de 

salubrizare cu operatorul de salubrizare ,  

 



 2 

 

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. Se aprobă documentația de atribuire, inclusiv Caietul de sarcini pentru derularea 

procedurilor de desemnare a operatorului în vederea asigurării continuității serviciului public de 

salubrizare pe raza UAT Orașul Ocna Mureș, ca activitate publică de interes general local, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta. 
          

         Art. 2. Sunt și rămân în vigoare reglementările aprobate la nivel local prin Hotărârea nr. 

68/30.03.2017 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind taxa specială de salubrizare pe care 

o datorează persoanele fizice și juridice care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de 

salubrizare.   
 

         Art. 3. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor și de desemnare a operatorului cu care se 

va încheia contractul de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare în următoarea 

componență: 

1. Podariu Pavel-Gligor – președinte; 

2. Onac Aida-Veturia – membru; 

3. Nicoară Florin Ovidiu – membru; 

4. Potinteu Vasile – membru; 

5. Avram Septimiu – membru; 
 

       Membrii de rezervă: 

1. Botoș Monica ; 

2. Morar Viorel Claudiu; 
 

      Art. 4. Se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, dl. Silviu Vințeler: 

a) să dispună și să aplice toate măsurile legale pentru derularea procedurii de desemnare, în 

regim de urgență și pe durată provizorie, a noului operator al serviciului de salubrizare 

precum și să semneze contractul de delegare temporară a gestiunii serviciului public de 

salubrizare cu operatorul desemnat; 

b) să notifice Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice și Agenția Națională pentru Achiziții Publice despre 

delegarea temporară a gestiunii serviciului public de salubrizare în conformitate cu 

prevederile legale; 

c) să notifice ADI SALUBRIS ALBA despre delegarea temporară a gestiunii serviciului public 

de salubrizare în conformitate cu prevederile legale; 
 

                    Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Viceprimarul oraşului Ocna Mureş – președinte al comisiei constituite conform art.3; 

       - Direcția economică; 

       - Biroul pt. achiziții publice și pentru efectuarea notificărilor cuprinse la art.4 din prezenta; 
 

                                                      Ocna Mureş, 12.04.2018  
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
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