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                         ROMÂNIA                                                                        

          JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                 PROIECT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a   

Actului adițional nr. 1 la Contractul de achiziție publică a serviciului 
public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al 

deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al 
Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 

 
 

 Având în vedere : 

 

- Expunerea de motive nr. 3478/ 23.11.2016, iniţiator primarul comunei Parva Strugari 

Ioan 

- Raportul nr. 3477/23.11.2016 întocmit de Căluş Ionel 

- Avizul de specialitate nr. ________ al Comisiei__________(denumirea). 

- Hotărârea nr…….din…….a Consiliului local………..privind asocierea în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița – Năsăud. 

- Hotărârea nr…….. din ………...2016 a Consiliului local……….. privind 

aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a Contractului de achiziție publică a 

serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al 

deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare 

din județul Bistrița- Năsăud” 

- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr.106 din 02.09.2016  privind 

atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului public de 

salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- 

Năsăud” 

- Prevederile Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv 

“Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor 

de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 

1908/02.09.2016. 
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În baza prevederilor: 

- art. 7 lit. h) și i), din Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale  

- Cap. V din anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

- art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- art. 36 alin. (2) lit. a) și d), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (4) lit. a) și b), alin. 

5 lit. a), b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală; 

- art. 1, art. 2, art. 15 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale; 

- art. 104, alin. 4 din Legea 98/2016 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1. Se aprobă conditiile de incheiere a  Actului adițional nr. 1 la Contractul de 

achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și 

transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 

Colectare din județul Bistrița- Năsăud”, conform Anexei1, parte integrantă din prezenta 

Hotărâre, de către A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud cu S.C. SUPERCOM S.A., în calitate de 

ofertant declarat câștigător al procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 

de participare privind atribuirea Contractului de achiziție publică a serviciului public de 

salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- 

Năsăud” pe perioada de 3 luni.  

 

 Art.2 Se validează mandatul acordat de Președintele Asociației, directorului executiv 

al Asociației, domnul Pavel Plaian, în vederea semnării, în numele și pe seama Asociației, a 

Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare, prevăzut la Art. 1 din 

prezenta Hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Căluş Toader- Vasile în 

calitate de Viceprimar să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației, pe seama şi în 

numele comunei Parva, în conformitate cu cele prevăzute la Art. 1 și Art. 2 din prezenta 

Hotărâre. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- primarul comunei Ioan Strugari, 

- persoana nominalizată la art. 3 din prezenta Hotărâre, Căluş Toader- Vasile 
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 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

- Primarului comunei Parva 

- Persoanei nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre 

Căluş Toader- Vasile 

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”……….voturi 

”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        
           Rus V. Ioan                                                         Aviz de legalitate 

                       SECRETAR 

                   Căluş Ioan 

                                                        

                                   

 
 
    INITIATOR PRIMAR 
                                   STRUGARI IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nr.          din 


