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JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

337440,Santamaria-Orlea,nr.130,tel/fax 0254770630/777310 , E-mail primariasintamariaorlea@yahoo.com 

  

HOTARAREA  NR. 39/2020 

privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum si aprobarea unor demersuri întreprinse de către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, 

în raportul juridic cu operatorul 

 

                Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 30.04.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 39/2020 si Referatul de aprobare nr. 39/27.04.2020  

intocmit de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea 

adoptarii unei hotarari privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg a contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum si aprobarea unor 

demersuri întreprinse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de 

Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, în raportul juridic cu operatorul, motivat de aducerea la 

cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei Santamaria-Orlea, a 

încălcării contractului de delegare a gestiunii de către operatorul desemnat, cu propunerea demarării 

procedurilor de reziliere a contractului, scopul final a iniţierii actului administrativ fiind  funcţionarea 

serviciului de salubrizare în condiţii de continuitate, cu respectarea principiilor, prevederilor legale şi 

a contractului de delegare; 

Avand in vedere raportul nr. 39/28.04.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea, avizul comisiei de specialitate a CL 

pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si 

protectie sociala inregistrat in registrulspecial nr. 27/30.04.2020, 

Luand in considereare: 

- adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al 

Deşeurilor” Hunedoara nr. 771/20.03.2020, respectiv nr. 996/15.04.2020, înregistrate sub nr. 

1438/20.03.2020, respectiv nr. 1965/15.04.2020 prin care ni se aduce la cunostinta intentia de 

notificare a operatorului cu privire la incalcarea contractului de delegare a gestiunii 

 - Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, actualizat în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 74/2018; 

- statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

judetul Hunedoara”; 

 In conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea  Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind  modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru  mediu; ale art. 1 

alin. (2) lit.e) şi art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată şi modificată; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 26 alin. (7) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată; art. 24 alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului 

A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru 

de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-

cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară; 

 In temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 

140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 

alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

H O T A R A S T E : 



 

 

 

           Art. 1 Se constată că operatorul de salubrizare SC Brai Cata SRL, a încălcat la nivelul zonei 2 

Haţeg, prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 

874/1975/22.08.2018, aşa cum rezultă din notificarea de încălcare, înregistrată la ADI SIGD 

Hunedoara sub nr. 775 din 20.03.2020. 

Art. 2 Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de 

Gestionare al deşeurilor” Hunedoara şi a organelor sale de conducere, inclusiv a presedintelui acesteia, 

pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi 

funcţionării serviciului şi de contractul de delegare, în scopul remedierii încălcărilor sau a rezilierii 

contractului, după caz.   

Art. 3 Se aprobă mandatarea d-l primar Oprean Dumitru Ioan reprezentantul UAT comuna 

Santamaria-Orlea în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de 

Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara, pentru a vota în cadrul adunării generale a 

asociaţiei, hotărârea propusă de organele de conducere ale asociaţiei, ca urmare a ducerii la îndeplinire 

a prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, 

Secţia Contencios administrativ şi fiscal. 

           Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 

comunei Santamaria-Orlea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare 

al deşeurilor” Hunedoara, se va afisa la avizier si se va  publica  pe site-ul institutiei. 

 

 

Santamaria-Orlea, la 30.04.2020 

 

 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA   

          PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL UAT, 

             NALATAN ILIE ALIN                                            BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13, Pentru: 13, Impotrivă: 0,Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


