
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7139 din 26.08.2019 

privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare deșeuri menajere și similare cu 

S.C. SALUBRIS S.A 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare deșeuri menajere și similare cu S.C. 

SALUBRIS S.A; 

Având în vedere adresa SALUBRIS S.A. IAȘI  nr. 38553/14.08.2019 înregistrată la UAT 

Comuna Oțeleni cu nr. 7046/20.08.2019; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 actualizată, Legea 101/2006 actualizată, 

Ordinul nr. 82/2015, Legea nr. 211/2011 actualizată, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 349/2005, 

Ordinul nr. 95/2005, Lege nr. 132/2010, Ordinul 20/2003; 

Având în vedere prevederile HCL Oțeleni nr. 27/30.06.2010 privind înființarea 

serviciului se salubrizare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei ____________ din cadrul Consiliului Local al comunei 

Oțeleni înregistrat cu nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă încheierea contractului pentru depozitare deșeuri menajere și similare 

cu S.C. SALUBRIS S.A. înregistrată la Registrul Comerțului  sub nr. J22/836/14.08.2002, C.U.I. 

RO14816433. 

ART.2  Se aprobă tariful pentru depozitarea deșeurilor menajere și a deșeurilor similare 

provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, fără a aducere atingere fluxului de 

deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, conform anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 –  Se aprobă modelul de contract de prestări servicii conform anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



ART.4  Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să semneze în numele U.A.T. Comuna Oțeleni, contractul pentru 

depozitare deșeuri menajere și similare cu S.C. SALUBRIS S.A. 

ART.5  Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul achiziții publice vor urmări ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.7140 din 26.08.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare 

deșeuri menajere și similare cu S.C. SALUBRIS S.A 

 

 

Având în vedere adresa SALUBRIS S.A. IAȘI  nr. 38553/14.08.2019 înregistrată la UAT 

Comuna Oțeleni cu nr. 7046/20.08.2019; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 actualizată, Legea 101/2006 actualizată, 

Ordinul nr. 82/2015, Legea nr. 211/2011 actualizată, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 349/2005, 

Ordinul nr. 95/2005, Lege nr. 132/2010, Ordinul 20/2003; 

Având în vedere prevederile HCL Oțeleni nr. 27/30.06.2010 privind înființarea 

serviciului se salubrizare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment achiziții publice 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7141 din 26.08.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare 

deșeuri menajere și similare cu S.C. SALUBRIS S.A 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea încheierii contractului pentru depozitare deșeuri menajere și similare cu S.C. 

SALUBRIS S.A; 

Având în vedere adresa SALUBRIS S.A. IAȘI  nr. 38553/14.08.2019 înregistrată la UAT 

Comuna Oțeleni cu nr. 7046/20.08.2019; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 actualizată, Legea 101/2006 actualizată, 

Ordinul nr. 82/2015, Legea nr. 211/2011 actualizată, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 349/2005, 

Ordinul nr. 95/2005, Lege nr. 132/2010, Ordinul 20/2003; 

Având în vedere prevederile HCL Oțeleni nr. 27/30.06.2010 privind înființarea 

serviciului se salubrizare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Compartimet achiziții publice, 

Inspector cu atribuții delegate, 

Dieac Carmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


