
 1 

        

 

              ROMÂNIA  

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL  LOCAL                    

      

HOTĂRÂREA NR. 73 
privind încheierea contractului de prestare de servicii 

 de salubrizare și modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare 

 

 

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

26.04.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 258/20.04.2018 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

       Având în vedere referatul nr.6322/25.04.2018 al Biroului pentru urbanism – compartiment 

organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, raportul de specialitate comun 

nr.6358/26.04.2018 al Serviciului impozite și taxe locale și al Biroului pentru urbanism – 

compartiment organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, Raportul procedurii nr. 

6134/23.04.2018 al Comisiei de evaluare a ofertelor numită prin Hotărârea nr.56/12.04.2018  

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

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

actualizată, Legea nr 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților,actualizată, Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată, Legea nr.98/2016, actualizată, Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 aprobate prin H.G. nr.395/2016, O.G. nr. 21/2002 

actualizată, 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. 

       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 ia act de atribuirea, pe durată determinată, către SC FINANCIAR URBAN SRL, a 

contractului de prestări de servicii de salubrizare la nivelul UAT orașul Ocna Mureș, inclusiv 

prețurile practicate pentru acest serviciu, conform Raportului procedurii nr. 6134/23.04.2018 al 

Comisiei de evaluare a ofertelor numită prin Hotărârea nr.56/12.04.2018, raport care face parte 

integrantă din prezenta. 

 

        Art. 2. Se modifică cuantumul taxei speciale de salubrizare pe care o datorează persoanele 

fizice și juridice care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare, după cum 

urmează: 

 

a. 20 de lei/lunar/persoană, pentru persoanele fizice, indiferent de vârsta acestora; 
 

b. 150 de lei lunar, pentru persoanele juridice, calculată și datorată separat pentru fiecare punct 

de lucru deschis pe raza UAT Orașul Ocna Mureș, indiferent de forma sub care este 

organizată activitatea; 
       

       Art. 3. Prezenta poate fi contestată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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         Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractului de prestare de servicii de salubrizare,  se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mures,  

Vințeler Silviu.  
 

                    Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul ITL; 

       - Direcția economică; 

       - S.C Financiar Urban SRL.  

                                                           

Ocna Mureş,  26.04.2018 

 
                                                               

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ  

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
                                                                                                                     
 

                                              

 

                                                            

 

 

 

 

                                                        

                                                                                                         
Tehnored.T.O.M. ex.6;anexe:1;  Nota: consilieri in functie:17; prezenti:17; voturi ,,pentru”:16;   voturi ,,contra”:1;  abţineri:-   

 
 


