ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 21/12.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Contractului de prestări servicii
nr. 19428/27.11.2019 încheiat cu operatorul de salubritate SC RER VEST SA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară
publică, la data de ____________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.
______/__________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 2072/11.02.2020 al Biroului achiziţii publice din care rezultă
necesitatea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 222/28.11.2019 referitor la contractul de
prestări servicii nr. 19428/27.11.2019 încheiat cu operatorul de salubritate SC RER VEST SA
și a Hotărârii Consiliului local nr. 202/29.10.2019 privind asigurarea continuităţii serviciului
public de salubrizare pe raza UAT oraşul Ocna Mureş
 Raportul nr. 2064/10.02.2020 al comisiei de analiză a tarifelor practicate de operatorul de
salubritate
 raportul de specialitate ____________ nr. ________/___________ al Direcţiei economice;
 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş;
 Ordinul ANRSC nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare al localităților, cu modificările ulterioare;
 H.G.R. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, actualizată, aprobată prin Legea nr. 105/2006;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de
ambalaje, actualizată;
 Legea nr. 31/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018;
 Hotărârea Consiliului local nr. 222/28.11.2019 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate
începând cu luna decembrie 2019 de operatorul de salubritate SC RER VEST SA;
 Hotărârea Consiliului local nr. 202/29.10.2019 privind asigurarea continuităţii serviciului
public de salubrizare pe raza UAT oraşul Ocna Mureş
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) şi art.
196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea tarifelor practicate de operatorul de salubritate SC RER
VEST SA, în baza Contractului de prestări servicii nr. 19428/27.11.2019, conform anexei nr. 1, parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
(2) Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 222/28.11.2019 se modifică în mod
corespunzător.
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Art. 2. (1) Se aprobă modificarea anexelor 1, 2 și 3 ale caietul de sarcini nr. 2 la Contractul de
prestări servicii nr. 19428/27.11.2019 încheiat cu operatorul de salubritate SC RER VEST SA,
conform anexelor 2, 3 și 4, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
(2) Anexele la Hotărârea Consiliului local nr. 202/29.10.2019 se modifică în mod
corespunzător.
Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat în condiţiile stabilite de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Biroul achiziţii publice
- SC RER VEST SA
Ocna Mureş, 12.02.2020
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINŢELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136
alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136
alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea
comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________

Tehnored:B.A.I .Ex: 3. anexe: 4 Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:
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