CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 8
Din 28 ianuarie 2016
Privind însușirea Actului Adițional nr. 1 din data de 15.01.2016 încheiat
la Contractul de Concesiune nr. 29/16.07.2015 între Primăria orașului Ștei și
S.C. SOLCETA S.A. Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate- expunere de motive, înregistrat la
nr. 169/2016 întocmit de dl. Stan Daniel Mădălin, inspector n cadrul Serviciului
UAT din Primăria ora ului tei, prin care solicită însu irea Actului Adi ional nr. 1
din data de 15.01.2016 încheiat la Contractul de Concesiune nr. 29/16.07.2015
între Primăria ora ului tei i S.C. SOLCETA S.A. tei;
Având în vedere faptul că, în data de 11.01.2016 ora 12,00, la procedura
licita iei deschise având ca obiect "Delegarea gestiunii serviciilor publice de
salubrizare în ora ul tei, jude ul Bihor, prin contract de concesiune de servicii"
s-a prezenta un singur ofertant eligibil, respectiv S.C. SOLCETA S.A. tei, iar
Comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de licita ie;
Văzând HCL nr. 66/02.07.2015 Privind aprobarea delegării de gestiune a
Serviciului de Salubrizare al orașului Ștei, în conformitate cu prevederile art. 122, lit.
„c” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, până la finalizarea licitației pentru delegarea de gestiune a Serviciului de
Salubrizare al orașului Ștei, prevederile art. 29 alin. 9 din Legea serviciilor publice
comunitare nr. 51/2006 i prevederile art. 25 alin. 1 din O.U.G. nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică;
Ţinând cont de prevederile Ordinului 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinul 111/2007
privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare, cu
modificările
i completările ulterioare, ale Legii 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, cu modificările i completările;
Văzând HCL nr. 52/28.05.2015 Privind aprobarea delegării de gestiune a
Serviciului de Salubrizare al orașului Ștei, aprobarea Notelor Justificative, aprobarea
Studiului de oportunitate, precum și aprobarea Caietului de Sarcini pentru delegarea
de gestiune a serviciului de Salubrizare al orașului Ștei.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a”nr. 14, ale art. 45 şi art. 115,
alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările
şi completările ulterioare,

Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se însu e te Actul Adi ional nr. 1 din data de 15.01.2016 încheiat la
Contractul de Concesiune nr. 29/16.07.2015, contract încheiat între Primăria
ora ului
tei
i S.C. SOLCETA S.A.
tei, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului Ştei şi
Serviciul UAT;
Art. 3– Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- SC SOLCETA SA tei
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri;
-
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