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HOTĂRÂRE 
privind modificarea actului adiţional nr. 40/05.03.2013 la contractul de delegare  

a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din aria administrativ 

 teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune nr. 10038/2005 şi a contractului nr. 212/2011 de 

 delegare a serviciului public de salubrizare pentru activitatea:  

 „Sortarea deşeurilor municipale” 

 

 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 74 din 07.01.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 78 din 07.01.2015 şi de rapoartele 

comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Având în vedere solicitarea SC Salubri SA Aleşd cu nr. 1629/05.12.2014, prin care se 

solicită Consiliului local aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a localităţilor din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin 

concesiune, încheiat în baza HCL nr. 35/2005; 

 Văzând HCL Aleşd nr. 35/2005, privind alegerea formei de gestiune a serviciului de 

salubrizare a oraşului Aleşd, HCL nr. 97/2011, privind completarea contractului de delegare a 

serviciului public de salubrizare a oraşului Aleşd cu activitatea „Sortarea deşeurilor municipale” 

şi HCL Aleşd nr. 24/26.02.2013, pentru modificarea contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd, 

prin concesiune; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art. 2 alin(1), alin(3) din Legea nr. 101/2006, a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Ordinul nr. 112/2007, al Autorităţii Naţionale de reglementare pentru serviciile 

comunitare de utilităţi publice, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

              ROMÂNIA 
          JUDEŢUL BIHOR 
        CONSILIUL LOCAL AL 
           ORAŞULUI ALEŞD 
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 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit.d, alin(6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr. 

215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

HOTĂRĂŞTE 

 Art.I Actul adiţional cu nr. 40/05.03.2013 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

de salubrizare a localităţilor din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd nr. 

10.038/25.11.2005, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 24/2013, se 

modifică după cum urmează: 

 1.La cap.II, articolul 2, lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori”. 

 Art.II Contractul de delegare nr. 212/2011 a serviciului public de salubrizare – activitatea: 

“Sortarea deşeurilor municipale” din raza administrativ teritorială a oraşului Aleşd, astfel cum a 

fost aprobat prin HCL nr. 97/2011, se modifică după cum urmează: 

 La cap.II, articolul 2, lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “a) Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare”     

 Art. III Se împuterniceşte primarul oraşului Aleşd pentru semnarea actelor adiţionale.  

Art. IV Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -SC Salubri SA Aleşd 

  -d-na Bodea Alexandrina 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                           SCORŢE MONICA                                                                                                                   

         
       CONTRASEMNEAZĂ 

     SECRETAR  
                LAURAN NICOLETA                        
 
 
Aleşd, 29 ianuarie 2015 
Nr. 4  
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi,din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 
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