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                                                                  HOTĂRĂREA NR. 55 
                                                                      din  30.07.2020        
privind  transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECODES SĂLAJ” a bunurilor recepționate în baza Procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 35/09.07.2020 

 

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 
30 iulie 2020 prin mijloace electronice; 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 10154/2020 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei; 

 Raportul de specialitate nr. 10155/2020 al Administratorului public; 

 Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului 
Sălaj nr. 777/25.09.2018 – componenta colectare și transport deșeuri municipale CT 2 - 
Zonele 2,3 și 4; 

 Procesul-verbal de recepție de recepție la terminarea lucrărilor nr. 35/09.07.2020; 

 Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

 Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public 
şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor 
istorice şi arhitectură a Consiliului Local; 

 În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 129 alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. a, art. 297 
alin. 1 lit. a și art. 304 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                                       HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ” a bunurilor recepționate în baza Procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 35/09.07.2020, cu valoarea totală de 139.734,13 lei, prevăzute în anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Art.2. Inventarul bunurilor de retur, proprietatea publică a Orașului Șimleu Silvaniei, care 
constituie anexă la Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a 
județului Sălaj nr. 777/25.09.2018 – componenta colectare și transport deșeuri municipale CT 2 - 
Zonele 2,3 și 4, încheiat între ADI ECODES SĂLAJ și Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC 



CLEANMAN SRL, se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, sens în 
care se va încheia un proces-verbal de predare-primire. 
 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Biroul cadastru imobiliar-edilitar, evidenţa şi gestionarea patrimoniului, fond funciar și 
Direcția Economică. 
 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată  în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
            Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-ADI ”ECODES SĂLAJ”; 
-Direcția Economică; 
-Administratorul public; 

                        -dosar hotărâri.             
 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
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