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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA  NR.25/2020 

privind inițierea procedurii de achiziție de servicii de salubrizare pentru 
asigurarea serviciului de utilitate publică pe raza comunei Mihalț 

 
Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară 

în data de 13 aprilie 2020;  
   Luând în dezbatere Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre, înregistrat 

sub nr.2250/2020, inițiat de primarul comunei Mihalț, cu privire la inițierea procedurii de 
achiziții de servicii de salubrizare pentru asigurarea serviciului de utilitate publică pe raza 
comunei Mihalț; 
 Având în vedere: 
- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.2259/2020, întocmit de către Biroul buget 
finanțe, impozite și taxe, contabilitate – consilier cu atribuții privind achizițiile publice, 
precum și Raportul de avizare nr.2370/2019 al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului Local Mihalț – Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, 
buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului și comerț; 
- imposibilitatea începerii colectării efective a deșeurilor menajere de pe raza Comunei 
Mihalț de către operatorul desemnat câștigător al procedurii de delegare pentru 
concesiunea serviciilor de colectare și transport a deșeurilor, desfășurată de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba și finalizată prin contract de 
delegare nr.61/18.04.2019, datorită faptului că CMID Galda de Jos nu este funcțional; 
- necesitatea asigurării serviciului de salubrizare al Comunei Mihalț, ținând cont că acesta 
trebuie să aibă un caracter permanent și regim de funcționare continuu; 
- responsabilitatea autorităților publice locale pentru organizarea și funcționarea 
serviciului de salubrizare la nivelul unităților administrativ teritoriale ;  
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului- art. 96 alin. 2 punctul 10- obligațiile 
autorităților administrației publice locale de a asigura, prin serviciile publice si operatorii 
economici responsabili, salubrizarea stradala, a spațiilor verzi, piețelor si parcurilor 
publice, și întreținerea acestora; punctul 15-obligația autorităților administrației publice 
locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, după caz, de a nu degrada mediul prin 
depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel. 
 

Ținând cont de prevederile:  
 -Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; 
 -Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 
 -art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 
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 -art. 90 lit. f din OUG 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        -Legea nr. 225/2016, pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 
 - art. 129  alin. (2) lit. d) raportat la alin. (6) lit. n) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin.(3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1. Se aprobă inițierea procedurii de achiziție de servicii de salubrizare in regim 

de urgenta pentru asigurarea serviciului de utilitate publică pe raza Comunei Mihalț cu un 
operator licențiat, până la data începerii executării contractului de delegare cu operatorul 
desemnat de către ADI SALUBRIS Alba. 
 Art.2. Se aprobă modelul Contractului-cadru de servicii de salubrizare, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Mihalț, dl. Flavius Breaz, pentru 
încheierea contractului de prestări servicii de salubrizare cu un operator licențiat, pentru 
asigurarea continuității serviciului de utilitate publică pe raza Comunei Mihalț, până la 
data începerii executării contractului de delegare de gestiune cu operatorul desemnat de 
către A.D.I. SALUBRIS S.A.. 

Art.4.  Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ 
conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Art.5.  Hotărârea se comunică: 

- Instituției Prefectului - Județul Alba; 
- Primarului comunei Mihalț; 
- Biroului buget finanțe impozite și taxe contabilitate; 
- 1 exemplar la dosar. 
 
 
                                                                             
                                                                 Mihalț, la 13 aprilie 2020 
 
 
         Președinte de ședință,                      Contrasemnează secretar, 
         consilier Petru Comșa                               Mariana Salcău 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care 

reprezintă 77% din numărul consilierilor în funcție ( 77% din numărul consilierilor prezenți). 
 


