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HOTÄRÂREA NR. 43/31.03.2021
privind completarea Anexei nr. 2 aprobata la art. 3 din HCL Ovidiu nr. 4/27.01.2020
privind
atribuirea directa a contractului de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al orasului

Ovidiu,

societatii OVI PRESTCON S.R.L. Ovidiu

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edina

ordinar

în data de

31.03.2021,

Avand in vedere:

Solicitarea nr. 74/26.03.2021 a OVI PRESTCON S.R.L. Ovidiu inregistrata la Primaria orasului
Ovidiu

fax 314/26.03.2021 referitoare la identificarea si
punerea la
infintarea unui centru de colectare selectiva a deseurilor;
cu nr.

Adresa nr. 5184/24.03.2021

a

Administratiei

Nationale,Apele Romane"

dispizitie a

unui teren pentru

Administratria Bazinala de
apa Dobrogea Litoral inregistrata la Primaria orasului Ovidiu cu nr. 307/25.03.2021 referitorare la
-

prevenirea poluarii cursurilor de apa cu diferite tipuri de deseuri antrenate ca urmare a fenomenelor

hidrometeorologice;
Referatul de aprobare nr. 6867/31.03.2021 a domnului
primar, Scupra George;
Raportul nr. 6868/31.03.2021 al Serviciului Tehnic - ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

primarului ora_ului Ovidiu;
Tinand cont de:

>Avizul de legalitate al secretarului

general al UAT-oras Ovidiu;

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului
Ovidiu;
In conformitate cu prevederile:
Art.I pct. 3

din cuprinsul OUG

74/17.07.2018 pentru completarea si modificarea
249/2015 privind modalitatea de gestionare a

nr.

Legii nr. 211/2011
a
nr.
regimul
deseurilor,
privind
Legii
mbalajelor si a deseurilor de
a
si
OUG
nr. 196/2005
ambalaje
privind fondul pentru mediu, referitor la modificarea art. 17 din Legea 211/2011
privind regimul deseurilor,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Punctul 2, articolul unic, din LEGE nr. 31 din 10 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea _i completarea Legii nr. 211/2011
nr.

249/2015 privind modalitatea de gestionare

urgen

a

ambalajelor _i

a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Legii nr.

24/2000

urgen a
privind regimul de_eurilor, a Legii
de_eurilor de ambalaje _i a Ordonanei de
iSNO

AALSN0

privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor
normative,

modificrile _i completrile ulterioare;

HCL Ovidiu

a

de

republicat,

cu

4/27.01.2020 privind atribuirea directa a
contractului de delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare al orasului Ovidiu, societatii OVI PRESTCON S.R.L.
Ovidiu;
nr.

1

In

confornmitate cu prevederile art.129 alin.

(6), lit."a" si alin. (7) pct. ,5"
alin.(1), lit."a" din OUG nr. 57/03.07.2019
privind Codul Administrativ,

raportate la are *

HOTARTE:
Artl Se aproba completarea Anexei nr. 2 aprobata la art, 3 din HCL Ovidiu nr. 4/27.01.40

privind

atribuirea directa

a

de salubrizare
contractului de delegarea gestiunii serviciului
ca se va

Ovidiu, societatii OVI PRESTCON S.R.L. Ovidiu, in sensul
Cu

terenul in

suprafata de 2518

OVT PRESTCON

S.R.L, pentru

prevederilor

respectarea
moditicarea

mp,

situat in orasul Ovidiu,

completa lista

str. Portului

art.I, pct.3 din

Legii nr. 211/2011 privind

privind regimul

Art. 2 In

cuprinsul OUG

regimul deseurilor,
de ambalaje si

deseurilor, republicata.

a

nr.

74/17.07.2018

Legii

a

OUG

Ovidiu
Primariei orasului

-

serv.

ului

apropiere

a

deseurilor,

196/2005

privind

modificarea

Tehnic ADPP

si reprezentantii

si

de

modalitatea

fondul pentru

art. 17

a bunului

u

per
Peu

completarea

pentru

privind

nr.

o*

bunurior

nr. 249/2015

de predare primire

verbal

incheia proces
acest sens, se va

intre reprezentantii

in

colectare selectiva
infiintarea unui centru de

si a deseurilor
gestionare a ambalajelor
referitor la
ianuarie 2019,
nr. 31 din 10
Legea
mediu, aprobata prin
211/2011

FN,

i

a

Legii

nr.

1
descris la art.

OVI

PRESTCON

S.R.L. Ovidiu.

Secretarul

factorilor

ora_ului va

interesati, în

comunica

termen

Prezenta hotarare

si 2
15 voturi ,pentru"

prezenta

hot râre

Instituiei

votata

in sedinta

Prefectului-judetul

Constana,

si

tuturor

legal.

de respingere

a

fost

abtineri de catre

cei 17 consilieri

ordinara

din data de

localiprezenti din

31.03.2021

astfel:

locali
totalul de 17 consilieri

i n functie.

Contrasemneaza

RO

PREEDINTE DE EDIN,

SECRETAR GENERAL U.AT

ANTONIELAURA-ELENA

SULIMAN SESNUR

OVIDIU

2

,

