ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ã R Â R E A NR.37/29.05.2017
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 municipale și
a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 3, ZONA 3 de operare precum și caietul de sarcini al
licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia
Consiliul Local al orasului Baia de Arieş întrunit în şedinţa ordinară;
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea documentației de licitație
pentru 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;-Raportul de specialitate nr. 2280/24.05.2017 al biroului tehnic;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA”
transmisă sub nr. 32/12.05.2017 privind adoptarea unei Hotărâri care să aprobe Studiul de
fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului
de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor
fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 3, ZONA 3 de operare precum și caietul de sarcini al
licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia;
Ţinând cont de prevederile:
-Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “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;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Hotărârii Guvernului nr. 867/16.11.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
În temeiul art. 36 (2), ale art. 45 (2) lit. „d” si ale art. 115 (1), lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii
unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și
transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 3, ZONA 3 de
operare, anexa la prezenta hotărâre ;
Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini și Anexele acestuia, întocmite în baza
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente
ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri
municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pentru LOTUL 3, ZONA 3 de operare, anexa 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 al orașului Baia de Arieş – dl. Pandor
Traian pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației Hotărârea privind Studiul de
fundamentare și Caietul de sarcini întocmit în baza acestuia, prevăzute la art. 1 și art. 2 din
prezenta, în ceea ce privește 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 prezentei hotărâri se insărcinează Primarul orasului
Baia de Arieş prin aparatul de specialitate.
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în
termen de 30 zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului tehnic;
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA”;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Goia Emil

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

