
               ROMÂNIA   

           JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
 

HOTĂRÂRE 

Privind  modificarea criteriilor de calificare din documentaţia de atribuire a contractului  

de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de  

Precolectare, Colectare şi Transport al deşeurilor municipale şi managementul  

Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de colectare în Judeţul Bistriţa Năsăud  
 

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.12.2012 in prezenta unui numar 

de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie. 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 3173 din 08.11.2012 a primarului comunei Parva domnul Strugari Ioan; 

- raportul nr. 3172 din 08.11.2012  intocmit de viceprimarul comunei Parva; 

- Adresa nr. 898 din 23.10.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea 

Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita Nasaud, înregistrată sub nr. 3092 din 

24.10.2012 ; 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.3652 din 27.12.2012 al Comisiei Studii, Activitati 

Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea 

Teritoriului si Urbanism; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr. 1 din 30.01.2008 privind constituirea Asociatiei de 

dezvoltare intercomunitara „pentru servicii publice” 

- prevederile Hotărârii Consiliului local Parva nr. 28 din 29.08.2012, privind înfiinţarea şi 

organizarea serviciului public de salubrizare, respectiv precolectarea, colectarea, transportul şi 

transferul deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud ;  

În conformitate cu: 

- prevederile Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-

Năsăud”  Nr. CCI 2007 RO 161 PR 013 cu nr. de înregistrare în SMIS-CSNR 1385, aprobat prin 

Contractul de finanţare nr. 80504/25.05.2009, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr.1, 

Actul Adiţional nr.2, Actul Adiţional nr.3 şi Actul Adiţional nr.4, încheiat între Ministerul 

Mediului şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- prevederile Ordinului nr.111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare al localităţilor; 

- prevederile art. 30 şi art.31 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;  

- prevederile art.5, alin 2, lit.k, art.16 , alin.4, lit.c, art.20 , alin.1, lit.o, art.21, alin. 3 din Actul 

adiţional 3 la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitare pentru gestionarea integrată a 

deşeurilor municipale în judeţul  Bistriţa-Năsăud; 

- prevederile art.23, lit.d,e şi f din Contractul de Asociere 

In temeiul art.11, art.36 alin.(2) lit.„d” si alin.(6) lit.„a” pct.14, art.45, alin.(2) lit.„d” si art.115 

alin.1 lit.„b”din  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea criteriului de calificare “cifra medie globală de afaceri„  de la 

valoarea de 81.000.000 lei la 30.000.000 lei. 

Art. 2. –Se aprobă modificarea criteriului de calificare “experienţă similară„ de la valoarea de 

81.000.000 lei la 30.000.000 lei. 

Art. 3 – Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului STRUGARI IOAN, în calitate de 

primar să voteze aprobarea Hotărârii privind  modificarea criteriilor de calificare din documentaţia de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de 



Precolectare, Colectare şi Transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al 

Centrelor de colectare în Judeţul Bistriţa Năsăud  

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Parva. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 

consilieri prezenţi.  

Art. 6 –  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud,  

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor    

     Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.   

- Primarul comunei Parva 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

      CICEDEA DUMITRU 

                                                                              Contrasemnează de legalitate 

                       SECRETAR 

                     CALUS IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 41 din 28.12.2012. 


