ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de Management și
Operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, județul
Bistrița – Năsăud – Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor
municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și a Centrelor de
Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor, pentru județul Bistrița - Năsăud – Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini,
parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a
Regulamentului actualizat de salubrizare
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
11.12.2015 în prezenţa a 12 consilieri,
Având în vedere:
- procesul – verbal nr.A.7/4051 din 22.10.2015 de afişare a proiectului de
hotărâre nr.A.7/4048 din 22.10.2015 privind aprobarea modificării
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de
salubrizare, respectiv activitatea de Management și Operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, județul Bistrița – Năsăud –
Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv
managementul Stațiilor de Transfer și a Centrelor de Colectare și
Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor,
pentru județul Bistrița - Năsăud – Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte
integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 și a
Regulamentului actualizat de salubrizare, la sediul Primăriei comunei Şintereag
din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud;
- procesul – verbal nr.A.7/4631 din 08.12.2015 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr. A.7/4048 din 22.10.2015 privind aprobarea modificării
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de
salubrizare, respectiv activitatea de Management și Operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, județul Bistrița – Năsăud –
Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv
managementul Stațiilor de Transfer și a Centrelor de Colectare și
Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor,
pentru județul Bistrița - Năsăud – Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte
integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a
Regulamentului actualizat de salubrizare;

- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.A.7/4049 din 22.10.2015;
- raportul nr.A.7/4398 din 18.11.2015 al compartimentului urbanism al
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de doamna
Rus Zamfira – inspector, cu privire la aprobarea modificării Regulamentului de
organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare, respectiv
activitatea de Management și Operare a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Tărpiu, județul Bistrița – Năsăud – Activitățile de colectare,
transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor
de Transfer și a Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului
de Management Integrat al Deșeurilor, pentru județul Bistrița - Năsăud –
Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din Contractul de
Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 și a Regulamentului actualizat de
salubrizare;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag
pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului
public şi privat, înregistrat cu nr.A.7/217 din 10.12.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag
pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea
drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.A.7/218 din 10.12.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu nr.A.7/219 din
10.12.2015;
În conformitate cu:
- Dispoziția Președintelui A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 16 din 08.09.2015
privind mandatarea directorului executiv al Asociației, domnul Sabin Dragomir
Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de
Concesiune nr. 187 din 17.02.2014;
- prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederilor Legii 101/2006, republicată, Legea serviciului de salubrizare a
localităților cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea 51/2006, republicată, Legea serviciilor
comunitare de utilități publice;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. o), art. 21 alin. (1) din Statutul actualizat al
Asociației
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003, republicată, privind transparența
decizională în administrația publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.,,c”, alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 37 și
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de Management și Operare a
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, județul Bistrița – Năsăud –
Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv
managementul Stațiilor de Transfer și a Centrelor de Colectare și Managementul și
Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, pentru județul Bistrița Năsăud – Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din contractul de
Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 și se aprobă Regulamentul actualizat de
organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare în forma prevăzută la
Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Ioan Bob în
calitate de Primar al comunei Şintereag să voteze, pe seama şi în numele comunei
Şintereag, în cadrul adunării generale A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud pentru
îndeplinirea prevederilor de la Art. 1 din prezenta Hotărâre.
Art.3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 între A.D.I. Deșeuri Bistrița
–Năsăud și S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., ca urmare a modificării
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare,
respectiv activitatea de Management și Operare a Centrului de Management Integrat
al Deșeurilor Tărpiu, județul Bistrița – Năsăud – Activitățile de colectare, transport și
transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și a
Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor, pentru județul Bistrița - Năsăud – Anexa nr. 2 la Caietul de
Sarcini, parte integrantă din contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 și a
actualizării Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de
salubrizare în forma prevăzută la Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se aprobă ratificarea mandatului special acordat de către Președintele
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița –Năsăud directorului executiv al Asociației, domnul
Sabin Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul
de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014.
Art.5. Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Ioan Bob, în
calitate de Primar al comunei Şintereag să voteze, pe seama şi în numele comunei
Şintereag, în cadrul adunării generale A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud pentru
îndeplinirea prevederilor de la Art. 3 și Art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag – domnul Bob Ioan şi compartimentul urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art.7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag , prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag cu:

-

primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan;
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag;
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud.
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Şintereag la 11.12.2015.
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Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi la şedinţă.

