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HOTRÂREA NR. 78/24.06.2021

privind aprobarea Actului Adiional

nr. 1 la Documentul de Poziie
pentru implementarea
Proiectului ,Sistem de Management Intergrat al Degeurilor în judeul Constana", prevàzue în

Anexa nr. 1 la prezenta hotrâre.

Consiliul local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin

extraordinar în data de 24.06.2021,

Având în vedere:
Proiectul de hotrâre

nr. 14406/22.06.2021 al initiatorului, primar Scupra George;

Referatul de aprobare nr. 14407/22.06.2021 al d-lui Scupra George, primarul orasului Ovidiu;

Raportul Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP nr. 14408/22.06.2021 din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu nr. 1 _i2;

Documentul de pozitie privind modul de implementare Proiectului ,Sistem de Management
Intergrat al De_eurilor în judeul

Constanta", preväzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotrare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitäi

publice, republicat,

cu modificrile

_i

completrile ulterioare;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitäilor,

republicat,

cu modificärile _i

completrile ulterioare;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri

si concesiunile de servicii;

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

concesiune de lucrri

_i concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrri

concesiunile de servicii, aprobate prin Hotrârea

si

Guvernului nr. 867/2016;

Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului -

cadru al serviciului de salubrizare al

localitilor
Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al

localitilor
Ordinul nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitile

specifice

serviciului de salubrizare a localitäilor;
Ordinul

localitilo

nr.

112/2007 privind

aprobarea Contractului-cadru de prestare a

serviciului de salubrizare

a

Ordinul

nr.

102/2007 privind aprobarea

abaterilor de la

Regulamentului de constatare,

notificare

al

Autoria

reglementärile emise in domeniul de activitate
Kegiementare pentru Serviciile Publice de
Gospodrie Comunala;
Otararea

sancionar

_i

a

de Guvem nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarealicen

Omeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificrile
de

Ca

Guvern

nr.

246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naionale

dezvoltrii servicilor comunitare de utilitai
ged nr. 21/2011

14/2018, aprobat
Hotarärea

publice

privind regimul de_eurilor, astfel

cu

_i completrile une
terioar

cum a

nr.

349/2005

privind depozitarea de_eurilor,

cu

modificrile

ulterioare;
In temeiul art. 129 alin.

(1) _i

Codul administrativ, cu modificrile

art. 196 din

prin

fost aceasta modificat

31/2019,
completri _i modificri prin Legea nr.

de Guvern

Ordonanta de Urgen

a

Guvernului

accelerarea

privind

nr.

í

OUG nr.

completrile

57/2019

privind

_i completrile ulterioare,

HOTAR
Art. 1 Se
,

aproba

Actul

Adiional

nr.

1 la Documentul de

Sistem de Management Intergrat al De_eurilor

hoträre,

înjudeul

Poziie pentru implementarea

Constana",

Proiectului

preväzut în Anexa nr. 1 la prezenta

cu urmatoarele amendamente:

operatorul TRACON S.R.L., in baza
Ince priveste depozitul din orasul Ovidiu, gestionat de
Consiliul Local al orasului
contractului de concesiune nr. 3139/11.10.1994 incheiat intre
prevederile
Ovidiu si TRACON S.R.L., valabil pana la data de 11.10.2024, se resping
care sa
referitoare la incheierea unui act aditionalla contractul de concesiune in vigoare,

prevadaclauzeleimpusede ADIDobrogea".

Art. 2- Se împuternice_te dl.Scupra George, reprezentant al U.A.T. Ovidiu, ca în numele _i pentru
U.A.T. Ovidiu s aprobe _i s voteze în Adunarea General

,Dobrogea

a Asociaiei

de Dezvoltare Intercomunitar

documentele menionate la art. 1.

Art. 3 Secretarul general al orasului Ovidiu va comunica prezenta hotråre
Judeului Constana _i va aduce la cunostin

Instituiei

prefectuui

factorilor interesai prevederile prezentei hotärâri.

Prezenta hotrâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru de catre cei 15 consilieri locali
prezenti la sedinta din totalul de 16 consilieri în functie.

Presedinte delsedinta,

01

MARIN ADRIAN/

yJNV
Contrasemnez,

C

VIN
NY

Secretar general al orasului,
Antonie L ura-Elena

