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H O T Ă R Â R E A 

NR.3/2019 

Privind aprobarea achiziției serviciului pentru colectare,transport și 

depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice de pe raza orașului 

Teiuș și satele aparținătoare,în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 

privind achizițiile publice. 

 

                   Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă 

extraordinară  în data de 14 ianuarie 2019, şedinţă publică. 

               Luând în dezbatere: 

               -proiectul de hoărâre privind  aprobarea achiziției serviciului pentru 

colectare,transport și depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice de pe 

raza orașului Teiuș și satele aparținătoare,în conformitate cu prevederile Legii 

nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

                -expunerea de motive nr.240/09.01.2019 la proiectul de hotarare privind 

aprobarea achiziției serviciului pentru colectare,transport și depozitare a deșeurilor 

menajere de la persoanele fizice de pe raza orașului Teiuș și satele aparținătoare,în 

conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

               -raportul comun nr.270/09.01.2019 al dlui viceprimar si al serviciului 

tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

               -starea de disconfort si nemultumire  creata in randul populatiei prin sistarea 

activitatii de salubrizare mai bine de o luna de zile, precum si caracterul urgent de 

rezolvare a acestei situatii 

               Având în vedere: 

                   -prevederile art.1,alin.2,lit.6,art.8 din Legea nr.51/2006 (R), privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată. 

-prevederile art.8,art.20 din Legea nr.101/2006 (R) privind serviciul de 

salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

-legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și 

completările ulterioare  

                        În temeiul prevederilor art.36 al.2 lit.d, al.6 lit.a, pct.14 si art.45  

coroborat cu art.115 din Legea nr.215/2001, republicată, legea administraţiei publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  

Art.1.Se aproba inițierea procedurii de achiziție de prestării servicii pentru 

serviciile de colectare, transport si depozitare deseuri menajere pentru persoanele fizice de 

pe raza orasului Teius si satele aparținătoare cu un operator licențiat,in conformitate cu 

prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

Art.2.Se aprobă reluarea procedurii de delegare a serviciului de salubrizare al 

orașului Teiuș prin concesiune,prin licitației publică organizată potrivit legii. 

               Art.3.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.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  

Serviciului tehnic si compartimentului achiziții din cadrul Primăriei oraşului Teiuş.        

Prezenta hotarare se va comunica: 

       - Institutiei Prefectului - judeţul Alba; 

 - Primarul oraşului Teiuş; 

       - serviciului tehnic și compartimentului  achiziții 

       -dosar ședință,dosar hotărâri. 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 

valabil exprimate. 

 

                                                                         Teiuș,14 ianuarie 2019 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

 Consilier SULAREA VALER CRISTIAN                         BARA  MARIA  
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