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JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAIERU          
                                  

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 87 din 13.12.2016 privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului

Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv
deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-

Năsăud 

Consiliul Local al comunei Maieru, întrunit în data de 27.01.2017, în ședința ordinara, în prezența a 12 consilieri. 
Având în vedere :

- Expunerea de motive nr. 271 din 20.01.2017 a primarului de Maireru;
- Rapoartele nr. 305 si 306 din 26.01.2017 întocmite de Comisia juridica, respectiv comisia economica ;
- Hotărârea  nr.  16/2008  a  Consiliului  local  al  comunei  Maieru  privind  asocierea  în  cadrul  Asociației  de  Dezvoltare

Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul B-N;
- Adresa nr. 47/17.01.2017 a A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud înregistrată la sediul primăriei sub nr. 224 din 18.01.2017 prin

care  se  solicită  avizarea  documentaţiei  de  atribuire   prin  concesiune  a   Serviciului  public  de  salubrizare,  respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri
menajere  şi  managementul  Staţiilor  de Transfer  şi  al  Centrelor  de Colectare  din  judeţul  Bistrița-Năsăud,  modificată
conform cerinţelor Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice ;

- Hotărârea Consiliului Local  87 din 13.12.2016 privind  avizarea Documentaţiei  de atribuire prin concesiune a  Serviciului
public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv
deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul
Bistrița-Năsăud ;

- adresa  nr.425806/14.12.2016  a  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare  de Utilităţi  Publice,
înregistrată la  Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul
Bistriţa-Năsăud sub nr.2953/14.12.2016;

- modificările solicitate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice cu privire la Documentaţia de atribuire, înregistrate
la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
sub nr.3115/29.12.2016, nr.11/06.01.2017 şi nr.40/12.01.2017;

- acceptul de publicare a Documentaţiei de atribuire nr.260767 a Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, înregistrat la A.D.I
Deşeuri Bistriţa-Năsăud sub nr.46/17.01.2017 ;

În baza prevederilor:

- Art. 21 alin. (1) coroborat cu art. art. 20 alin. (1) lit. o) din Statutul actualizat al Asociației
-  art. 10 alin (5) coroborat cu art. 8, alin (3), lit d^1, art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de

utilități publice, republicata
- Prevederile art. I, pct. 19 și pct. 58 din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
- Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Prevederile art.  19-21 din Anexa la Hotărârea Guvernului  nr.  867 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

-  art. 36. alin. (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                        H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.I. Se modifică Art.1 la Hotărârea Consiliului Consiliului Local nr. 87/2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire 
prin concesiune a  Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor
municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare 
din judeţul Bistrița-Năsăud şi va avea următorul conţinut :
„Art.1 Se avizează Documentaţia de atribuire prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare,
transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul 
Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud,  modificată conform cerinţelor Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice, Documentație prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi. 

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Maieru.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică 
- Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 
  a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢÃ                                              p.SECRETAR
             Aurel CANDALE                                             ANDRONESI  IOAN
Nr. 3 din 27 ianuarie 2017 
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