ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.5/21.01.2016
privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Baia de
Arieş, aferente serviciului de salubrizare, care fac obiectul Contractului de Delegare a
gestiunii către operatorul SC Eco Montan Apuseni SRL.
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţa ordinară;
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind actualizarea valorii bunurilor din
domeniul public al oraşului Baia de Arieş care sunt concesionate prin Contractul de
Delegare către operatorul SC Eco Montan Apuseni SRL; Raportul de specialitate
nr. 171/2016 al Biroului tehnic, programe- proiecte; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având in vedere:
Prevederile art.8, alin. 1), ale art. 25. din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitãti publice, republicată;
Raportul de evaluare a bunurilor din domeniul public si privat a oraşului Baia
de Arieş intocmit de evaluator Joldes Constantin inregistrat cu nr. 5115/2015.
H.C.L. nr. 125 din 30.12.2010 privind aprobarea listei bunurilor care fac obiectul
Contractului de Delegare a gestiunii către operatorul SC Eco Montan Apuseni SRL;
In temeiul art. 36, alin. ,,2”, lit. c), alin. ,,5”, lit. a), ale art.45 si art.115 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Se actualizează valoarea bunurilor din domeniul public şi privat al
oraşului Baia de Arieş, aferente serviciului de salubrizare, care fac obiectul
Contractului de Delegare a Gestiunii către operatorul SC Eco Montan Apuseni SRL.
(Anexa nr. 1).
Lista actualizată a bunurilor concesionate se va anexa la Contractul de Delegare,
făcând parte integrantă din acesta.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Serviciului financiar-contabil
SC Eco Montan Apuseni SRL.
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Lista bunurilor din Domeniul public şi privat al oraşului Baia de Arieş care fac obiectul contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare către operatorul SC Eco Montan Apuseni SRL.
Anexa la HCL nr. 5/21.01.2016

Nr.
crt.

Denumire/nr. inv

Nr.
unităţi

Caracteristici tehnice

1

Staţie transfer-sortare
deşeuri

1

-Compusă din:
-Hală metalică 18 x 15 m
-Linie completă de sortare şi transfer
-Platformă tehnologică 2500 mp
-Rigolă perimetrală
-Imprejmuire cu gard metalic
-Instalaţii electrice, sanitare,
canalizare, staţie epurare ape uzate

2

Containere metalice 25
mc tip ROLLO

3

-Capacitate 25 mc

3

Sistem de translatare a
containerelor

1

4

Corp birou

1

5

Corp administrativvestiar

1

6

Recipienţi- containere
pentru deşeuri 1,1 mc

7

Recipienţi- containere tip
clopot 1.1 mc

150

90

-Compus din:
-3 cărucioare individuale
-Sistem de rulare
-Motor electric
-Instalaţie de automatizare
-Construcţie metalică de tip container
modular
-Dotat cu mobilier şi instalaţii electrice şi
sanitare, calculator, imprimantă
-Construcţie metalică de tip container
modular
-Dotat cu mobilier şi instalaţii electrice şi
sanitare
-Capacitate 1.1 mc
-Culoare verde
-Destinate colectării deşeurilor reciclabile
-Culori: 30 buc albastru
30 buc galben
30 buc verde

Valoare de
inventar/unitate
(LEI)

1185000

33663,48

59281,60 lei

27621,35 lei

28253,90 lei
654,046 lei

1404,52 lei

8

Instalaţie (presă) de
balotat deşeuri reciclabile

9

Pubele 120 litri

10

Autocmpactoare cu placă
de presare

2

11

Camion platforma cu
macara şi benă
basculabilă

1

12

Maşină de agăţat şi
transportat containereCap tractor

1

13
14
15

Autocontaineră
MERCEDES
Teren aferent Staţie de
transfer
Containere metalice

2
1360

1
2454 mp
8

-Presă verticală cu două camere

55211,46 lei

-Destinate colectării deşeurilor menajere de
la gospodarii individuale
58.40 lei
-Culoare verde
-Marca: MAN TGL 12180
-Număr de identificare:
WMAN05ZZ59Y229053
şi
374070,39 lei
WMAN05ZZ49Y229528
-Capacitate 10 mc
-Culori: alb+verde şi portocaliu+verde
-Marca IVECO EUROCARGO 14E22
-Număr de identificare:
ZCFA1JG0302525697
306682,26 lei
-Culoare: alb
-An fabricaţie 2009
-Marca IVECO DTRALIS AD260S42YP
-Număr de identificare:
WJME2NSH404366661
379740,99 lei
-Culoare: alb
-An fabricaţie 2009
-An fabricaţie 1995
36404 lei
-Nr. identificare: WDB6114171P366336
-Teren inscris in CF vechi 1571

44200 lei

Destinate colectarii deseurilor menajere din
zone cu locuinte colective
26656 lei
Capacitate 4 mc

