
        ROMÂNIA                                                                       
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI MAIERU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării  operatorul S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente

Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud  respectiv activitatea de colectare
și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de

colectare din județul Bistrita-Năsăud

Consiliul local al comunei Maieru, in sedinta ordinara din 31.01.2019, in prezenta a 12 
consilieri, din cei 15 in functie;

Având în vedere :
-Expunerea de motive nr. 358 din 23.01.2019 a primarului de Maieru;
- Avizele de specialitate nr. 440, 441 si 442 din 30.01.2019 ale celor 3 comisii;
-  Prevederile  art.  7.1.2,  7.1.4  și  7.2.12  din  Contractul  de  achiziție  publică  nr.
1908/02.09.2016, precum și prevederile art. 7.1.8 lit c) și art 8.2.7 din Actul Adițional nr. 1
la Contractul de achiziție publică nr. 1908/02.09.2016
- Adresa nr. 407 din 11.01.2019 înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița –Năsăud sub
nr. 59 din 14.01.2019 anexat căreia se regăsesc Fișele de fundamentare a tarifelor 
- Adresa de completare nr. 671 din 18.01.2019 înregistrată la sediul ADI Deșeuri BN sub
nr. 93 din 22.01.2019 

În baza prevederilor:
- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c) din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistrița –
Năsăud
-  art.  6  alin.  (1)  lit.  l),  art.  26  alin.  (5)  din  Legea  101/2006  –  Legea  serviciului  de
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
- art. 43 alin. (4), alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități
publice
- art. 10, alin (5), coroborat cu art. 8, alin 3, lit k) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor
comunitare de utilități publice
- art. 7, art. 8 și art 15 din Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităților
 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 2, lit d) și alin. 6 lit. a) pct. 14., art. 37. și art.
45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă solicitarea Operatorului  S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor
aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea
de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al
centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud prestat de operatorul S.C. Supercom S.A.
și  noile  tarife  aplicabile  în  forma prevăzută  la  Anexa  1,  care  face  parte  integrată  din
prezenta hotărâre, începând cu anul 2019.



Art.2. Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de achiziție publică nr. 1908 din
02.09.2016,  în  forma  prevăzută  la  Anexa  2,  care  face  parte  integrată  din  prezenta
hotărâre.

Art.3. Se mandatează directorul executiv al Asociației, domnul Pavel Plaian, în vederea
semnării,  în numele și  pe seama Asociației,  a Actului adițional  nr.  10 la Contractul  de
achiziție  publică  nr.  1908  din  02.09.2016,  ca  urmare  a  modificării  tarifelor  aferente
Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița – Năsăud.

Art.4.  Se aprobă încredințarea mandatului special Domnului Deac Vasile, în calitate de
viceprimar, să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației, pe seama și în numele
comunei Maieru.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei
Maieru.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
-     Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud 
- Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud.
-     Primarul comunei Maieru;
-     Persoana nominalizată la Art.4 din prezenta Hotărâre

Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” din cei 12 consilieri 
prezenți.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢÃ                                              p.SECRETAR
             Vasile DEAC                                                  ANDRONESI  IOAN

Nr. 3  din 31.01.2019     
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