
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.43/2019 

privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune nr.61 din 18.04.2019 a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a județului Alba, 

respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de 

deșeuri-zona 1 Alba Iulia,lot. 1 de operare. 

 

 

 

 

           Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședința ordinară din data de 23 MAI 

2019, ședință publică  

            Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre privind  aprobarea contractului de delegare prin concesiune nr.61/18.04.2019 a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a județului Alba, respectiv de 

colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri-zona 1 Alba Iulia,lot 

1 de operare  

- Expunerea de motive nr.7001/22.05.2019 la proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de 

delegare prin concesiune nr.61/18.04.2019 a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a județului Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri 

speciale de deșeuri-zona 1 Alba Iulia,lot 1 de operare.  

- Raportul nr.7002/22.05.2019 al serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orasului Teius  

- avizul nr.7117/23.05.2019 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului 

local oraș Teiuș 

            Văzând solicitarea ADI Salubris Alba transmisă sub nr.72/17.05.2019 privind solicitarea de 

aprobare a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în județul Alba,respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a 

unor fluxuri speciale de deșeuri-zona 1 Alba Iulia 

            Ţinând cont de prevederile: 

-actului constitutiv si Statutului ADI Salubris Alba inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor afalt 

la grefa Judecatoriei Alba Iulia conform certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop 

patrimonial nr.1126/A/07.08.2009 

-Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice 

-Hotararea Guvernului nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contracului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice 

-Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,republicata 

            În temeiul prevederilor  art. 36, alin. 2, art. 45 alin.2, lit.d si ale art. 115(1),lit.b din Legea 

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

 

 

 
                                                                   pagina 1 din 2 



 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

 

Art.1.Se aprobă contractul de delegare prin concesiune nr.61 din 18.04.2019 a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare în judetul Alba,respectiv de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri-zona 1 Alba Iulia,lot 1 de operare,conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2.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.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul tehnic din cadrul  

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

           Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, Primarului oraşului 

Teiuş, serviciului Tehnic,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Salubris Alba,dosar ședință,dosar 

hotărâri. 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

 

 
                                                                                                                   Teiuș,23 mai 2019 

 

 

 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                   Consilier ACHIMESCU IOAN                                               BARA  MARIA 
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