ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
PRIMAR
Nr. 63/31.03.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înființarea Serviciului Public de Gospodărire Locală a Orașului Ocna Mureș, entitate cu
personalitate juridică în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la
data de 31.03.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 165/25.03.2022, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.5304/ 25.03.2022 al Serviciului de administrare a domeniului public și
privat al orașului Ocna Mureș, din care rezultă necesitatea înființării Serviciului Public de
Gospodărire Locală a Orașului Ocna Mureș, entitate cu personalitate juridică în subordinea
Consiliului local al orașului Ocna Mureș;
 raportul de specialitate comun___________nr.______________ al Direcției juridice și al
Direcției economice;
 avizele __________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,
 Legea nr.51/2006 a serviciilor de utilități publice, actualizată;
 Legea nr.101/2006 privind salubrizarea localităților, actualizată;
 Ordinul ANRSC nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare al localităților, cu modificările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului local nr. 202/29.10.2019 privind asigurarea continuităţii serviciului public
de salubrizare pe raza UAT oraşul Ocna Mureş;
 OG. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public și privat de interes local;
 Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu
nr.3810/04.03.2022;
 Ordinul președintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților;
 Ordinul președintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, art. 7-13;
 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. d), alin.(7), lit.n), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. i) art. 196, alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului Public de Gospodărire Locală a Orașului Ocna
Mureș, entitate de interes public, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului local al
orașului Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.27, jud. Alba și care își începe
activitatea după finalizarea procedurilor legale.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu efectuarea
demersurilor necesare în vederea obținerii licenței de funcționare din partea ANRSC, se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Instituția Prefectului judeţului Alba,
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Serviciul de administrare a domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș;
- Direcția economică;
Ocna Mureş, 31.03.2022
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) 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 și 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:G.M.A. Ex: 3. anexe: 0

Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:
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