
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune  

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 
 unității administrativ teritoriale Aleșd  

 
 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 1733 din 21.02.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 1712 din 21.02.2018 
și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Luând act de HCL nr. 156/2017, privind aprobarea documentației de atribuire a 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare a unității administrativ teritoriale Aleșd; 

Ținând seama de dispozițiile art. 13 alin(1) lit.”b”, alin(2) și alin(3), art. 14 alin(1), (2) și 
(3) din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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. 1. Se aprobă atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare a unității administrativ 
teritoriale Aleșd: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și 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, și - colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, cu 
operatorul SC SALUBRI SA Aleșd, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, 
operator desemnat câștigător conform Raportului procedurii de atribuire nr.1530 din 
15.02.2018. 

Art. 2.  Se împuternicește primarului orașului Aleșd, d-ul Todoca Ioan, să semneze în 
numele și pentru orașul Aleșd, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, aprobat potrivit art. 1.      

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărâri se încredinţează primarul oraşul Aleşd, prin 
compartimentul de specialitate. 

Art. 4. Prezenta se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,  
-Primarul oraşului Aleşd 

  -d-na Bodea Alexandrina - compartiment juridic 
  
 
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                        SCORȚE MONICA                           
                                                                                               
         
 
 
 
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 28 februarie 2018 
Nr. 24 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie(2 consilieri nu participă la vot) 


