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       R O M Â N I A 

     JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.198  

privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Regulamentului Serviciului de 

salubrizare şi Modalitatea de delegare a gestiunii, din cadrul Serviciului Public de Gospodărire 

Locală a oraşului Ocna Mureş, pentru activităţile: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor 

publice, curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheţ, întreţinerea spaţiilor verzi 
 
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, 

la data de 29.09.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 414/23.09.2022, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 

 Având în vedere:  
- Proiectul de hotărâre nr.200 din 26.09.2022; 

 Referatul de aprobare nr. 9819/17.06.2022 al Serviciului de administrare a domeniului public 

și privat al orașului Ocna Mureș, din care rezultă necesitatea aprobării Studiului de 

oportunitate, Caietului de sarcini, Regulamentului Serviciului de salubrizare şi Modalitatea de 

delegare a gestiunii, din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Locală a oraşului Ocna 

Mureş, pentru activităţile: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţirea 

şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau îngheţ, întreţinerea spaţiilor verzi; 

 Raportul de specialitate favorabil nr.14937/27.09.2022 al Serviciului de administrare a 

domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș, avizat de Direcția economică și Direcția 

juridică; 

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,  

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
  Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006; 

 Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul 

președintelui ANRSC nr. 82/2015; 
 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 Contractului-cadru de prestare 

a serviciului de salubrizare al localităților; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională art. 7-13. 

   Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice-republicată; 

  O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

 Adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice cu nr. 3810/04.03.2022; 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor; 

 Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea nr. 57/26.03.2020 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din jud. Alba – Revizia I; 
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 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196, 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          

 Art. 1. Se aprobă STUDIUL DE OPORTUNITATE în vederea autorizării Serviciului de 

salubrizare a Orașului Ocna Mureş, pentru activităţile: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea 

căilor publice, curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ, întreţinerea spaţiilor verzi, conform anexei nr.1, parte integrantă 

din prezenta. 

 

           Art. 2. Se aprobă CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL 

ORAŞULUI OCNA MUREŞ, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta. 

 

          Art. 3. Se aprobă REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL 

ORAȘULUI OCNA MUREȘ, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta. 

 

           Art. 4. Se aprobă Modalitatea de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al 

Orașului Ocna Mureș- Gestiune directă a activităţilor, care fac obiectul documentațiilor aprobate 

prin art.1 și art.2. 
 

 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 
 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 

 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Biroul achiziții publice; 

 Serviciul administrarea domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș; 

 

Ocna Mureş,  29.09.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,           

            OCTAVIAN MACARIE                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    SIMION NICUȘOR PANDOR       

                                                                                    

                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:G.M.A .Ex: 5. anexe: 3; Consilieri in functie: 17; prezenti:17 ; voturi ,,pentru”(100%):17 ; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. 
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