
 
  

H O T Ă R Â R E A  nr.85 
privind aprobarea actului adiţional nr.2 la  contractul de concesiune nr.3120/2005, privind 

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Oraşului Băile Olăneşti  
 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 

extraordinar` din data de 06.11.2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dna.consilier local Braneci Niculina. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, prin HCL nr.11/03.03.2015,  a fost aleas` pre]edinte de ]edin\` dl consilier Baicu 
Georgel. 

|in@nd cont de adresa nr.8581/30.10.2015 a SC URBAN SA prin care solicit` aprobarea 
actului adiţional nr.2 la contractul nr. 3120/2005, prelungit [n baza aprobarii prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.33/2013. 
          Lu@nd [n dezbatere referatul [nregistrat la numărul 11234/05.11.2015 prin care 
compartimentul gospod`rie comunal` propune aprobarea actului adiţional nr.2 la  contractul 
de concesiune nr.3120/2005, privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de 
pe raza Oraşului Băile Olăneşti privind modificarea terminologiei activităţilor potrivit Legii 
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit`\ilor. 
  {n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de avizare 
ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

Av@nd [n vedere prevederile art.2 alin.3 din Legea serviciului de salubrizare a 
localit`\ilor, nr.101/2006, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilit`\i publice, nr.51/2006, ale art.7-8 din Ordinul ANRSCUP nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, precum ]i ale Legii 
nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi 
"pentru"=12,  

{n temeiul art.36 alin.1, art.45 alin.1, art.122, coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din 
Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 

complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 
H O T Ă R Â R E 

 
         Art.1 – Se aprob` actul adiţional nr. 2 la  contractul de concesiune nr.3120/2005, privind 
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Oraşului Băile Olăneşti, 
conform anexei nr.1 la prezenta. 

Art.2 Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din 
cadrul prim`riei, SC URBAN SA ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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B`ile Ol`ne]ti, 06 noiembrie 2015. 

 

CONSILIUL LOCAL AL  ORASULUI    B~ILE    OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099;: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
 


