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    HOTĂRÂREA NR. 1 

                                                                    din 07.01.2019     
 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii  

serviciului public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, încheiat cu  
SC Salubris SA Slatina, până la atribuirea unui contract de achiziție publică de prestării 

servicii de salubrizare stradală și deszăpezire în condițiile Legii nr. 98/2016      
 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 7 
ianuarie 2019; 
 Având în vedere că la data de 28 decembrie 2018 a început Contractul de delegare prin 
concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj nr. 777/25.09.2018 – componenta 
colectare și transport deșeuri municipale CT2 – zonele 2, 3 și 4, încheiat între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”, unitățile administrativ-teritoriale din Ariile de Delegare aferente 
zonelor 2, 3 și 4, stațiile de transfer Crasna, Surduc și Sânmihaiu Almașului și Asocierea SC INSTAL 
ROS SRL și SC CLEANMAN SRL și faptul că începând cu aceeași dată a încetat de drept activitatea de 
precolectare, colectare și transport  a deșeurilor menajere prevăzută la cap. II, art.2, lit. a din Contractul 
de delegare a gestiunii  serviciului public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, 
încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA;  
 Ținând seama că activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire prevăzute la cap. II, art. 2, lit. b 
și c din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 
4350/03.04.2006, încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA nu au făcut obiectul Contractului de delegare 
prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj nr. 777/25.09.2018 – componenta 
colectare și transport deșeuri municipale CT2 – zonele 2, 3 și 4, încheiat între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”, unitățile administrativ-teritoriale din Ariile de Delegare aferente 
zonelor 2, 3 și 4, stațiile de transfer Crasna, Surduc și Sânmihaiu Almașului și Asocierea SC INSTAL 
ROS SRL și SC CLEANMAN SRL; 
 Luând în considerare Expunerea de motive nr. 99/2019 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 100/2019 al Administratorului public, Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice  şi arhitectură şi Avizul Comisiei juridice şi 
de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, 
culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 13 alin. 2 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare 
a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 
privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HCL 
nr.115/2005, HCL nr. 141/2005,  HCL nr. 5/2009, HCL nr. 59/2017,  art. 37 din Contractul de delegare a 
gestiunii  serviciul public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei încheiat cu  SC Salubris SA Slatina, 
înregistrat sub nr. 4350/03.04.2006 şi ale art. 36  alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14  din Legea nr. 215/2001;  
 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
                              HOTĂRĂŞTE: 
 
 



 
 Art.1. Se constată încetarea de drept a prestării activității de precolectare, colectare și transport a 
deșeurilor menajere, prevăzută la cap. II art. 2 lit. a din Contractul de delegare a gestiunii  serviciului 
public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, încheiat cu SC Salubris SA Slatina, 
ca urmare a începerii Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a 
județului Sălaj nr. 777/25.09.2018 – componenta colectare și transport deșeuri municipale CT2 – zonele 
2, 3 și 4, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”, unitățile administrativ-
teritoriale din Ariile de Delegare aferente zonelor 2, 3 și 4, stațiile de transfer Crasna, Surduc și 
Sânmihaiu Almașului și Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL. 
 Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii  serviciului 
public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, încheiat cu SC Salubris SA Slatina, 
având ca obiect activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, cuprinse la cap.II, art. 2, lit. b și c din 
contractul de mai sus, până la atribuirea unui contract de achiziție publică de prestări servicii de 
salubrizare stradală și deszăpezire, în condițiile Legii nr. 98/2016. 
 Art.3. Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii  serviciului public de salubrizare a 
oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, încheiat cu SC Salubris SA Slatina, având ca obiect 
activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, cuprinse la cap.II, art. 2, lit. b și c din contract, se va 
încheia cu respectarea următoarelor clauze: 

− constatarea încetării de drept a prestării activității de precolectare, colectare și transport a 
deșeurilor menajere, prevăzută la cap. II, art. 2, lit. a din Contractul de delegare a gestiunii  
serviciului public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, încheiat cu 
SC Salubris SA Slatina, ca urmare a începerii Contractului de delegare prin concesionare a 
gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj nr. 777/25.09.2018 – componenta 
colectare și transport deșeuri municipale CT2 – zonele 2, 3 și 4, încheiat între Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”, unitățile administrativ-teritoriale din Ariile de 
Delegare aferente zonelor 2, 3 și 4, stațiile de transfer Crasna, Surduc și Sânmihaiu Almașului 
și Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL; 

− tarifele pentru serviciile de salubrizare stradală și deszăpezire vor rămâne în continuare cele 
cuprinse în HCL nr. 5/2009 și HCL nr. 59/2017; 

− pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, durata contractului se prelungește 
până la atribuirea unui contract de achiziție publică de prestării servicii de salubrizare stradală 
și deszăpezire, în condițiile Legii nr. 98/2016. 

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU-CĂTĂLIN ŢURCAŞ, să 
încheie și să semneze în numele şi pentru Oraşul Şimleu Silvaniei actul adițional la Contractul de 
delegare a gestiunii  serviciului public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, 
încheiat cu SC Salubris SA Slatina, în condițiile prezentei hotărâri.  
 Art.5. Prezenta  hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      
 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Biroul juridic și contencios administrativ, Biroul cadastru şi Direcţia Economică. 
            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Direcţia  Economică;  
-Biroul juridic și contencios administrativ; 
-Biroul cadastru; 
-SC Salubris SA Slatina; 

                        -dosar hotărâri. 
  
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                 LAZAR IOAN-RADU                                                          SECRETAR DELEGAT,  
                                             ALINA-MARIANA PETHO 
  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


