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Privind avizarea documenta{iei de atribuire privind delegarrea de geslllune
pentru operarea stafiei de sortare/ Transfer di:n zona 4, operarea stafiei de
tratare mecano-biologica a degeurilor Oradea si a senriciului de colecrtare,
transport si a altor fluxuri de deseuri din zornat 4 din cadnrl Sistemulrri de
Management Integrat al Degeurilor dln jude{ul Bitror
La inifiativa primarului oraqulrui $tei, ing. Balaj Gheorghe Iuliian,
in vedere rapoartele de specialitate gi expunerile de motive, inregistrate la
nr. 1I97 12O19 qi 141212O19, intocmj.te de d-na Scridon Valeria, inspector in cadrul
Serviciului UAT din Primdria or:agului $tei, prin care prc,pune avi.zarea
documentatiei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea stalliei de
sortare/ Transfer din zona 4, operarea staliei ,Ce tratare mecano-biologjLca a
deqeurilor Oradea si a serviciului de r:olectare, translrort si a altor fluxuri de deseuri
din zona 4 din cadrul Sistemului de Management Irrtegrat al Degeurilor din judelul
Bihor.

AvAnd

Vdzend avizele comisiilor: Comisia economico-financiard. qi pr:ntru
agriculturS., Comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului qi Comisia socialculturali, culte, invd.!5.mAnt, sdndtate gi familie, muLncd. qi proteclie sociald, tineret
qi sport, juridic5. qi de disciplind din cadrul consiliultri Local al oragului gtei.
Audnd in vedere dtspozigiile:
Legii 2LIl2O11 privind regimul degeurilor, rep'ublicata cu modific5.rile qi
completd.rile ulterioare ;
Legii nr. 2I3 I 1998 privind privind bunurile proprietate publicii, cu modificS.rile qi
completdrile ulterioare;
Legii nr. 101 12006 privind serviciul de salubritare a localitdtilor. cu modiificdrile
gi completdrile ulterioare;
O.G. nr. 2I /2OO2, privind gospoddrirea localitiifilor urbane qi rurale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
H.G. nr. 349l2OOS privind depozitarea deqeurilor, cu modificd.nile qi
completdrile ulterioare;
Ordonanfa de urgenld, nr. 7412018 pentru rrrodificarea gi completarea Legii nr.
2Ill2OI1 privind regimul degeurilor, a Legii nr. 24912015 priv:ind modalitatea de
gestionare a ambalajelor gi a degeurilor de ambalaje gi a Ordonanlei de r:Lrgenfd a
Guvernului nr. 196l2OO5 privind Forrdul pentru mecliu
AvAnd in vedere dispozifiile art. 8, alin. (3), li.t."c" Si,d^1", eLleatr.LO, art.22
alin.4 si ale art.29 ale art. 3O din Legr:a nr. 5I 12006 privind serviciile comunitare de
utilitdfi publice, republicatd, cu morlificdrile gi conrpletdrile ulterioare. In terneiul
prevederilor art.6, alin.(1), lit.'e','h',,i" Si ,j",
Potrivit Documentului de Pozitie qi a Actului Adifional nr.1 zr DocumenLtului
de pozilie,
in temeiul art.36, alin.(2), lit.,d" Si alin.(6), .lit."*, pct.14 coroborat cuL cele
ale art.45 qi art. 115, alin.(l), lit.,,b" din Legea nr.2I5/2OO1 al administrafiei
publice locale, republicatd, cu modificd.rile Ei completdrile ulterioare
Consiliul Local
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Art.l. Se aitzeaz\. DocumenLtafia de Atribuire cu toate anexele qii cu
documentele care stau la baza reaJizdrli ei pentru delegarea de gestiune privind
operarea stafiei de tratare mecano-biologica a rleqeurilor Oraclea din cadrul

Sistemului de Management Integrat al Degeurilor diin judeful Bihor (SMID Bihor ),
prevd.zut in anexa nr.1 parte integrant5. a acestei hotdrAri ( anexal-lD.A. TMB).
Att.2. Se airzeaza Documentafia de Atribuire cu toate anexele i)i cu
documentele care stau la baza rcalizdrii ei pentru delegarea de gestiune a
serviciului public de salubritate, respectiv: operarea stafiei de sortare/trartsfer,
colectare qi transport a degeurilor qi a altor fluxurri de deqeuri, pentru zotta 4,
componente din cadrul Sistemului de Management Integrat al Degeurilor: din
Judelul Bihor (SMID Bihor), conform anexei nr. 2 parte integrrantd. a acestei
hotdrAri ( anexa 2 - D.A. zona 41.
Art.3. Se mandateaza ADI Ecolect Group Bihor sa exercite pe seama si in
numele UAT-oragul $tei, dreptul de delegare a gestiunii serviciLului publiic de
salubrizare pentru activitatile de operare a stafiei de sortare/transfer din zo.na 4,
colectare qi transport a deqeurilor qi a altor fluxuri de deqeuri din zona 4, gi de
operare a stafiei de tratare mecano-biologica Oradea., componente ale serviciului de
salubrizare din cadrul Sistemului de Management InLtegrat al Degeurilor din Ju.deful
Bihor (SMID Bihor) .
Art.4. Se mandateaz1. ADl,Ecolect Group Bihor", prin PreEedinte, sd opereze
modificdrile necesare cerute de c5.tre experfii SICAF'in documentaliile de atribuire
in vedereafinaJizdtrJ procedurii de delegare a gestiunii .
Art.s - Prezenta hotdrAre se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oragului $tei;
- Consiliul Jude{ean Bihor;
- ADI Ecolect Group Bihor;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Serviciul U.A.T. din cadru.l Primdriei orag'ului $tei;
- Se va aduce la cunogtinld" publicd prin afipj;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
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Hotiri,rea a fost a fost adoptati cu unanimitate de voturi "(14
prezenfi din totalul de 15 consilieri).

