coNsrlruL LocAL AL ORA$ULUI

sTEr

HorAnABEA__N1_ES
Din 3O mai 2O19

Privind mandatarea reprezentantului unitifii adrninistratiiv teritoriale
Adunarea Generali a Asocialilor ADI ECOLECT GROIJF'
pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Sitrategiilor de
contractare, Studiilor de fundamentare qi a Docurmenta{iilor de
atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiurrii activitililor
componente ale senriciului de salubrizare in jude{'ul Bihor

si voteze in

La iniliativa primarului oragului $tei, ing. Balaqj Gheo.rgtre Iulian,
AvAnd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive
inregistrate la nr. 240612019 intocnaite de intocrnite de d-na Scridor
Valeria, inspector in cadrul Serviciului UAT din Primd.ria orilqului $tei, prir'
care propune manda.tarea reprezentantului unitd.lii eLdministrativ teritorialt,
s5. voteze in Adunarea General5. a Asocialilor ADI ECOLECT GROUP pentn;
aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor rle contractare,
Studiilor de fundamentare qi a Documentaliilor de atribuire pentrt,

,

delegarea prin concesiune a gestiunii activitd.!:ilor crcmponente al*.
serviciului de salubrrzare in judelul Bihor.
Ydzdnd adresa. cu nr. I39O115.05.2019 de la l\DI EC,OLECT GROUP
inregistratd. la sediul Primd.riei oraqului $tei sub nr.2352116.05.2019.
in temeiul prevederilor art.16 a1in.3 din Statutul ADI Ecolect Groutl,
Bihor, art. 36 alin.2lit.c) qi lit.d), alin.S lit.a), alin.6 lit.e$ pct.14, art.4F
alin.l, art.115 din Legea nr. 2I5|2OA1 a adminirstraliei publice locale
republicatd, cu moclificd.rile qi completd.ri.le ulterioaLre, art.8 alin.3 lit.dl)
lit.i,), art.lO alin.4, alin.S Ei alin.Sl art'.30 alin.S din Legera nr.Sll20A6 l
Serviciilor comunitare de utilitdfi publice, cu modificd.rile qi completAril'
ulterioare, art.9 alin. (2) qi (3), art.11 din I{.G. 867 lt2OI6 pr:ntru aprobare;
normelor metodologice de aplicare a prevederilor rr:feritoare la atribuire;
contractelor de concesiune de lucrd.ri qi concesiune die servi,cii din Legea nr
IOO l2016 privind concesiunile de lucriiri qi concesiunLile de servicii
art.2OO9 qi urm. Cod civil,

Consiltul Local al oras,uluil$te'i

HOTARASTE:

Art.l - Se mandateazi, d-nul BALAJ GHEOIRGHE IULIAN
reprezentant al oraEului $tei in Adunarea General5. a AsociaJilor AD

ECOLECT GROUP sd. voteze pentru aprobareeL Regulamentului dc,
salubrizare, a Strategiilor de contractare, a Studiilor de furndamentare gi
Documentaliilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activitd.lilor componente ale serviciului de salubrizare> din cadrul Sistemulu i
de Management Integrat al De;eurilor in judelul Bihor ,documentc

i.L

elaborate de cd.tre ADI Ecolect Group
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilcr prezr:ntei hotS.rAri se
incredinfeazd. d-nul BALAJ GHEORGHE IULIAN, in calitate de primar ;i
reprezentant al oragului $tei in Adunarea Generald. a Asocialilor ADi
ECOLECT GROUP, ADl(Asocia{ia de Dentoltare Intercomrunitar5.) Ecoleci
Group Bihor, consilierul juridic al Consiliului LocaLl 9i Se,rviciul UAT dirr
cadrrrl PrimS.riei orarpului $tei.

Art. 3 - Prezenta hot5.rAre

se

Institutia
Primarul o
Consiliul J

umca cu:
fectului judp!.ului Bihor;
ui $tei;
Bihor;

ADI Ecolect
Consilierul j ridic al Co4siliului Local;

Serviciul U. .T. din cadrul Primdriei orasului
$tei;
Se va aduce

U
PRE$EDINTE DE $IDINT
MAGDA SORIN CIRRIAN

Hotirireaafostafost

prezen{i din totalul de 15 consilierif.

cunoqtinf{ publicd prin afiEaj;
la dosarul cu hotS.rAri.
CONTRASIMNEAZA
SDCRETARUL ORASULU STEI

jrs. D{LE

de vQturi "(15

