ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 95 DIN 21.11.2019
privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza UAT Unirea
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică extraordinară cu
convocare de îndată, în data de 21 noiembrie 2019

-

-

Luând în dezbatere:
Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba” nr. 104 / 18.10.2019, înregistrată la
Primăria comunei Unirea cu nr. 7105 / 30.10.2019.
Proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza UAT
Unirea
Referatul de aprobare nr. 7714 / 21.11.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
Raportul de specialitate nr. 7715 / 21.11.2019 al compartimentului achiziții publice, privind necesitatea
asigurarii continuității serviciului public de salubrizare pe raza UAT Unirea.
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului
local al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
art. 3, lit. e) din Legea nr. 101 / 2006 al serviciului de salubrizare al localităților, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
art. 1, alin. (2), lit. e) și art.7 , alin. (1), lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 3, lit. d) din anexa la ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice nr. 82 / 2015
art. 17 din Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare .
art. 31 din Legea nr. 98 /2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare .
Ordonanței Guvernului nr. 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu
modificările şi completările ulterioare
Ordinului ANRSC nr. 111 / 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor
Ordinului ANRSC nr. 82 / 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare
a localitatilor
Tinând cont faptul că UAT Unirea este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris
Alba”, înscrisă în Registrul Asociaților și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, conform
certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 1126/A/07.08.2009.

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
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
Unirea, ca activitate publică de interes general local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. 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. Stoica Ștefan - inspector, grad profesional superior , compartiment urbanism
- președinte
2. Vincze Andrei - Administrator public
- membru
3. Bulgăr Cristina – consilier achiziții publice, grad profesional asistent, compartiment achiziții publice
membru
Membru de rezervă:
1. Marele Maria-Casandra – inspector, grad profesional superior, compartiment buget, finanțe,
contabilitate, taxe și impozite.
Art. 3. Se împuternicește Primarul comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe:
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 ADI „Salubris Alba”, despre delegarea temporară a gestiunii serviciului public de
salubrizare în conformitate cu prevederile legale.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Primarului comunei
Unirea , compartimentului achiziții publice și comisiei desemnate conform art. 2 din prezenta hotărâre.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Nicolae CADAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți:13
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

