
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR185#021
privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

a Municipiului  Sebeş, nr.5/5650#0.02.2012 în regim de urgenţă, până la data de 31.10.2021

inclusiv

Consiliul Loca]  al Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;

Întrunit ^m şedinţa publică ordinară în data de 29.07.2021, ora  14,00;
Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   prelungirii   Contractuluî   de

delegare  prin  concesiune  a  serviciului  de  salubrizare  a  Municipiului  Sebeş,  nr.5/5650/20.02.2012

în regim  de urgenţă, până la data de 31.10.2021  inclusiv;

Văzând:
-   referatul de aprobare nr.56942/2l.07.202l  al  iniţiatomlui  la proiectul de hotărâre;

-raportul de specialitate nr.56942/2l .07.2021  din partea Comp.  PMCC-MC,ULM;
-raportul    de    specialitate    nr.57266/23.07.2021    al    B.C.J.A.T.D.A    şi    raportul    de    specialitate

nr.57269/207/23.07.202l  al  Direcţiei  Venituri  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

Municipiului  Sebeş;
-adresa   SC   Greendays   SRL,   nr.114-S/Ol.07.202l    înregistrată   la   Municipiul   Sebeş   cu   nr,

52585/01.07.2021   referitoare  la  prelungirea  contractului  de  salubritate  in  regim  de  urgenţă    cu

păstrarea condiţiilor actuale de contractare  şi tarifare
-   Contractul   de   delegare   prin   concesiune   a  serviciului   de   salubrizare   a  Municipiului   Sebeş,

nr.5/5650/20.02.2012   aşa   cum   a   fost   prelungit   prin   actele   nr.5/08.l l.2016;    12/01.07.2019;
14/04.10.2019,              16/20.02.2020;17/07.05.2020;              19/07.08.2020                            20/02.11.2020;

21/05.02.2021,22/04.05.2021
-HCL  241/2016  privind  aprobarea prelungirii  duratei  contractului  de  delegare  prin  concesiune  a

serviciului  de  salubrizare  al  Municipiului  Sebeş  cu  SC  Greendays  SRL  confbrm   cap.4,  art..8   şi
încheierea unui act adiţional  ;
-   HCL   237/2019   privind   aprobarea   prelungirii   Contractului   de   delegare   prin   concesiune   a

serviciului  de  salubrizare  a  Municipiului  Sebeş  în  regim  de  urgenţă  pentru  o  perioadă  de  90  de
zile  începând cu  data de  19.11.2019;
-    HCL    lo/2021privind   aprobarea   prelungirii    Contractului    de    delegare   prin   concesiune   a

serviciului  de  salubrizare  a  Municipiului  Sebeş  în  regim  de  urgenţă  pentru  o  perioadă  de  90  de
zile  începând cu data de  13.02.2021 ;

-corespondenţa cu ADI  Salubris referitor la implementarea Sistemului de Management  lntegrat al

Deşeurilor, faptul că trebuie sa notifice firma SC Greendays SRL cu 90 de zile înainte de încetarea
de  drept a contractului   cu referire  la elaborarea ordinului  de  începere  al noului operator SC RER
ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA
-  Hotărârea  nr.27/30.03.202l     al  ADI  „  SALUBRIS  ALBA„  prin  care  se  aprobă  prelungirea

perioadei   de   mobilitate   pentru   Loturile    1,2       până   la   09.09.2021    şi   văzând   Hotărârea   nr
27/30.03.2021   al  ADI  „  SALUBRIS  ALBA pentru Lotul  2   până la 09.09.2021;
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-adresa nr.58804/29.07.2021 -RER VEST SA referitor la prelungirea perioadei de mobilizare;

Având  avizul  nr.413/202l  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiuluî  Sebeş;

Având  în  vedere  faptul  că  Sistemul  lntegrat  al  Deşeurilor  ^in judeţul  Alba  nu  este  încă
funcţional  fiind  finalizată atribuirea  licitaţiei  depozitului  final  şi  a  Staţiei  de transfer Tărtăria daT

prin   Hotărârea nr.27/30.03.2021   din partea ADI  Salubris, ne  informează asupra datei de operare
a  SMID  Alba    doar  pentru  lotul  4  fiind  de  09.05.2021,    prelungită  în  data  de   15.07.2021   prjn
Hotărârea nr 27/30.03.2021   al ADI „  SALUBRIS ALBA pentru Lotul 2   până la 09.09.2021   se
constată  faptul  că  la  nivelul judeţului  Alba  există    încă  o  situaţie  de  urgenţă  privind  gestiunea
deşeurilor pentru loturile  1  şi 2.;

Având ^m vedere prevederile:
-            Art.22   din       Contractul   de   delegare   prin   concesiune   a   serviciului   de   salubrizare   a

Municipiului  Sebeş, nr.5/5650/20.02,2012;
-             Legii      nr.      51/2006      a      serviciilor     comunitare      de      utilităţi      publice,      republicată-

aii.6,art.7,aft.8,art.9,art.32,alin.3;
-             Legii nr.21 l/20l l  privind regimul  deşeurilor republicată -art.17,art.20, art.59;

-             Legii  nr.10l/2006-legea  serviciu]ui  de  salubrizare  a  localităţilor,  republîcată  -art.6,  art.20,

art.2l
-            OMs  nr.119/2014  pentru  aprobarea  nomelor  de  igienă  şi  sănătate  publică privind  mediul

de viaţă al populaţiei - cap.  V;
-            Art.  IV  din  OUG  58/2016  privind  pentru  modificarea  şi  completarea unor acte  normative

cu  impact asupra domeniului achiziţiilor publice  -„Contractele  în curs de executare  şi  procedurile
de ati.ibuire  în curs de desfăşurare  la data intrării  în vigoare a prezentei ordonanţe de  urgenţă care
s-au   încheiat   sau   iniţiat   cu   respectarea   dispoziţii]or   legale   ^m   materia   achiziţiilor   publice   şi
concesiunilor de  lucrări şi de servicii  se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data
iniţierii  acestora,  cu  excepţia  obligăriî  ofeiianţilor  de  a  prezenta  licenţa  Autorităţii  Naţionale  de
Reg^lementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi  Publice;

In temeiul  art.129 alin.2,lit d);alin  7,lit.n) şi   din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările şi completările  ulterioare.

În baza art,139 din O.U.G 57/2019 privind Codul  administrativ cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTAFLASTE:

AEJ.  Se  aprobă    prelungirea  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  serviciului  de
salubrizare   a  Municipiului   Sebeş,   nr.5/5650/20.02.2012   în  regim   de  urgentă,   până  în   data  de
31.10.2021   inclusiv.

AE2 Se aprobă încheierea unui  Act adiţional  la Contractul de delegare prin concesiune a
serviciului   de   salubrizare   a   Municipiului   Sebeş,   nr.5/5650/20.02.2012,   în   vederea   ducerii   la

îndeplinire a prevederilor de la punctul art.1.

4±.  Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul  de delegare  prin concesiune a
serviciului de salubŢizare a Municipiului  Sebeş, nr.5/5650/20.02.2012, rămân valabile .

4EL4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri   se însărcinează primarul Municipiului
Sebeş prin aparatul de specialitate.
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4EîLş.Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  Primăriei  şi  în  Monitorul
Oficial al     Municipiului sebeş şi  se comunică :

•      Instituţiei prefectuluijudeţului Alba

i      Direcţiei venituri;

•      Serviciului cheltuieli şi Resurse umane;
-      Biroului   Contencios   Juridic,   Administraţie,   Transparenţă   Decizională   şi

Arhiva;
-     Arhitectşef
-     Comp. PMCC-MC,ULM
i     SCGREENDAYS SRL
-ADI  SALUBR]SALBA

Sebeş la 29.07.2021

PREŞEDINTE DE şEDIN

Total consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

2ex.ES/CV/CG conţine 3  pagini

CONTRASEMNEAZĂ
ETAR   GENERAL Municipi

VLAD  CRISTINA ELEN
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