
 

ROMÂNIA  NR. 121/7/13.08.2019  

JUD. HUNEDOARA 

ORAŞUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    D E   H O T A R A R E  

privind aprobarea Actului aditionalreferitor la majorareatarifului de colectaresi transport ce face 

obiectulContractului de delegare a gestiuniiserviciului de salubrizare in Zona 4 Petrosani nr. 1824/148/2018 

 

 

Consiliul local al Oraşului Uricani, Judeţul Hunedoara;  

Având in vedere proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 125/7/13.08.2019 si referatul de aprobare întocmit 

de Primarul Oraşului Uricani, înregistrat la nr. 125/8/13.08.2019, prin care se propune aprobarea Actului 

aditionalreferitor la majorareatarifului de colectaresi transport ce face obiectulContractului de delegare a 

gestiuniiserviciului de salubrizare in Zona 4 Petrosani nr. 1824/148/2018, văzând rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. _______________ si văzând raportul de 

specialitate al Administratorului Publicînregistrat la nr. _______________; 

În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare 

a localitatilor, ale art. 221; ale alin. 1 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Instructiunii nr. 

1/2016 privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea 

acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 şi 2, lit. b) si d) și alin. 4 lit. c), 7 lit. n) precum și ale art. 139, alin. 

1 si 3, lit. b) și ale art. 196, alin 1, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

     H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

ART. 1. Se aprobă Actul aditionalreferitor la majorareatarifului de colectaresi transport ce face 

obiectulContractului de delegare a gestiuniiserviciului de salubrizare in Zona 4 Petrosani nr. 1824/148/2018, 

prezentat in anexa care face parte integranta din prezentahotarare. 

 

ART. 2. Se acorda mandat special d-nei/d-lui _________________ pentru a vota in Adunarea Generala a 

ADI SIGD Hunedoara, pentru aprobarea Actului aditional prevazut in anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

ART. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestata in temeiul si condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare.  

 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului Oraşului 

Uricani, Compartimentului TISL, persoanelor interesate si presei. 

 

Hotărârea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu ___ voturi „pentru”. 

 

 Uricani, la Inițiator, Avizat 

 13.08.2019 Buhăescu Dănuț - primar Secretar, 

 Flori Nelu-Dănuț 


