
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractului de delegare  

a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria  
administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune   

 
 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 4968 din 23.05.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 4909 din 22.05.2018 
și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Luând act de HCL nr. 155/2017, privind aprobarea alegerii procedurii de delegare a 
gestiunii prin licitație publică deschisă și aprobarea documentației în vederea atribuirii 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din 
aria administrativ teritorială a orașului Aleșd prin concesiune; 

Ținând seama de dispozițiile art. 20 alin(4) din Legea nr. 241/2006, a serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare, republicată; 

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, 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 contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare din aria administrativ teritorială a orașului Aleșd prin concesiune, cu 
operatorul SC SALUBRI SA Aleșd, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, 
operator desemnat câștigător conform Raportului procedurii de atribuire nr. 4619 din 
17.05.2018. 

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 
alimentare cu apă și de canalizare, aprobat potrivit art. 1.      

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 
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