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                                                                 HOTĂRÂREA NR. 76 
                                                       din 18.06.2019                                                  

privind aprobarea  închirierii unui spațiu situat în str. Simion Bărnuțiu nr. 8 în favoarea 
operatorului serviciului public de salubrizare -  componenta colectare și transport deșeuri 

municipale CT 2 – zonele 2, 3 și 4, în vederea desfășurării activității  acestuia  
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 
18 iunie 2019;  
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 9586/2019 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr.  9587/2019 al  Biroului cadastru, Contractul de delegare prin 
concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a Județului Sălaj nr. 777/25.09.2018, Avizul 
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 
agricultură și Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, protecţia mediului, turism, conservarea 
monumentelor istorice şi arhitectură ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor  art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 
1777 și urm. din Noul Cod Civil, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 59 din OUG nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare şi art. 
36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b  si ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă închirierea spațiului în suprafață de 32 mp situat în orașul Șimleu Silvaniei, 
str. Simion Bărnuțiu nr. 8, județul Sălaj, în favoarea operatorului serviciului public de salubrizare – 
componenta colectare și transport deșeuri municipale CT 2 – zonele 2,3 și 4: Asocierea SC INSTAL 
ROS SRL și SC CLEANMAN SRL, cu sediul în localitatea Negrești-Oas, str. Tur nr. 465, județul 
Satu-Mare,  în vederea desfășurării activității acestuia pe raza orașului Șimleu Silvaniei, pe durata 
de valabilitate a Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a 
Județului Sălaj nr. 777/25.09.2018.                     
 Art.2. (1) Se aprobă cuantumul chiriei pe anul 2019 în suma de 448 lei/lună pentru 
închirierea spaţiului situat în Şimleu Silvaniei strada Simion Bărnuţiu nr. 8 de către operatorul 
serviciului public de salubrizare  – componenta colectare și transport deșeuri municipale CT 2 – 
zonele 2, 3 și 4 - Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL. 
           (2) Prețul închirierii se va aproba anual prin hotărâre a Consilului Local, sens în care 
se va încheia act adițional la contractul de închiriere. 
       Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, SEPTIMIU-CĂTĂLIN ȚURCAȘ, să 
încheie și să semneze în numele și pentru Orașul Șimleu Silvaniei contractul de închiriere și actele 
adiționale ulterioare cu operatorului serviciului public de salubrizare – componenta colectare și 



transport deșeuri municipale CT 2 – zonele 2,3 și 4: Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC 
CLEANMAN SRL. 
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, 
Biroul cadastru şi Direcţia Economică. 
 Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
              - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;  
                        - Prefectul Judeţului Sălaj; 
              - Biroul cadastru;  
              - Direcţia Economică;     
                        - Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL; 
              - dosar hotărâri. 
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