
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 49/2023 

pentru completarea cu art. 2¹ a hotărârii nr. 213/2022 privind avizarea Strategiei de 
contractare și a Documentației de atribuire  a contractului de achiziție publică având ca 

obiect: „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul 
Hunedoara” și acordarea de mandate 

 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 
februarie 2023; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 48/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 6522/48 din 21.02.2023, prin care se  propune completarea 
cu art. 2¹ a hotărârii nr. 213/2022 privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de 
atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului  de salubrizare 
în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate, în scopul respectării 
prevederilor legale, a asigurării echilibrului contractual şi a prestării serviciului la parametrii 
cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice. 

Având în vedere : 
a) nota de fundamentare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de 
Gestionare a Deseurilor județul Hunedoara, având nr. 2575/13.12.2022, înregistrată la Primăria 
Hațeg sub nr. 30563/13.12.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului 
Local pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului 
de achiziție publică pentru zona 2, mandatarea reprezentantului U.A.T. să voteze în cadrul 
ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Strategiei de contractare și a 
Documentației de atribuire, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor 
membre să organizeze procedura de achiziție și să încheie contractele de achiziție de servicii 
pentru Lotul 2, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T., 
contractul pentru zona 2; 
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Hunedoara", aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;   
c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
judetul Hunedoara”; 
d)hotărârea consiliului local nr. 134/2009 privind asocierea Orașului Hațeg cu Județul Hunedoara 
și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” 
Hunedoara; 
e)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6952 din data de 27.02.2023;  
f) avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 15/7330/108 din 28.02.2023; 
g) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/7390/122 din 28.02.2023. 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), 
alin. (4)-(5) coroborat cu art. 8 alin. (3) lit. d¹), art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (3), art. 14¹ - 14³, art. 26 alin. (2) – (5¹), art. 
28⁷ alin. (1)-(2)  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, 
precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de 
salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările si completările ulterioare; ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile  
ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin. (3) și alin. (8), art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), 
art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-
(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 
57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I Se aprobă completarea hotărârii nr. 213/2022 privind avizarea Strategiei de contractare și 
a Documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea 
serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de 
mandate, cu art. 2¹, care va avea următorul conținut: 
”Art. 2¹ (1) Bunurile de retur reprezentate de bunurile delegatarului Orașul Hațeg, pentru care se 
datorează redevență, puse la dispoziţia Delegatului, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul 
prestării serviciului sunt şi rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale, pe toată durata 
contractului, urmând ca delegatul să primească posesia şi dreptul de folosinţă asupra acestor 
bunuri, iar bunurile de retur pentru care nu se datorează redevență, precum autoutilitara N2, 
Iveco, nr. omologare B3172W1B11R48R4/2008, nr. înmatriculare HD 08 UGG, va urma să facă 
obiectul unui raport juridic separat, sub forma unui contract de închiriere, încheiat între 
operatorul de salubrizare și Orașul Hațeg, ce va avea ca și contraprestație a folosinței plata unei 
chirii, stabilită în condițiile legii, în sarcina operatorului. 
(2)Se mandatează primarul orașului Hațeg, domnul Adrian Emilian Pușcaș să negocieze clauzele 
contractuale și să semneze contractul de închiriere prevăzut la alin. (1) în numele și pe seama 
unității administrativ-teritoriale ”. 
Art. II Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. III Prezenta  se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului 
Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului Juridic, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, Biroului 
administrarea domeniului public şi privat și prin grija acestuia persoanelor fizice, juridice şi 
structurilor interesate. 
 
Haţeg,   la  28 februarie 2023 
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
  BOTCA ADRIAN - SERGIU 



 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 49/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

28/02/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/________/_________ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/03/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/________/_________ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/________/_________ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/________/_________ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş 

 
 
 


