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HOTĂRÂRE 
privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate 
si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare 
a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”, precum si mandatarea 

primarului comunei Blajel, ca reprezentant al unitatii administrativ teritoriale în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze pentru aprobarea 

Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a 
Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a 

stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie” 

 Consiliul Local al comunei Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 august 2020 
Văzând referatul de aprobare nr. 3696/10.08.2020 al proiectului de hotarare inscris la punctul 3 al 

ordinii de zi, intocmit de Primarul Comunei Blăjel prin care se solicita avizarea documentatiilor necesare 
delegarii gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie . 

Avand in vedere raportul nr. 3847/18.08.2020 a secretarului general al comunei, ca si compartiment de 
resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel, din data de 
19.08.2020, prin care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de solicitarea ADI Eco Sibiu nr. 600/18.06.2020, inregistrata sub nr. 3487/28.07.2020, 
în baza prevederile art. 8 alin. (3) lit. d^1), art. 30 alin. (1) și alin. (5), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Conform dispozitiilor art. 5 alin.1 lit. n, art.7 alin.1 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de 
lucrări si concesiunile de servicii, art. 9 alin. 2, alin. 3, art. 11-art. 15 din HG nr. 867/2016, privind Normele de 
aplicare a Legii nr. 100/2016, 

potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată și actualizată,  

în temeiul art. 89 alin. (1) si alin.(2), art. 132, art.129 alin. (2) lit. c si lit. d, alin. 6 lit. a, alin. (7) lit. n, 
art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 297 alin.1 lit. b,  din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se avizează Strategia de contractare privind încheierea contractului având ca obiect ”delegarea 

prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației 
de sortare Cisnădie”, prevăzuta în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. Se avizează Studiul de Fundamentare privind încheierea contractului având ca obiect ”delegarea 
prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației 
de sortare Cisnădie”, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 3. Se avizează Studiul de Oportunitate privind încheierea contractului având ca obiect ”delegarea 
prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației 
de sortare Cisnădie”, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 
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Art. 4. Se avizează Documentația de atribuire privind încheierea contractului având ca obiect ”delegarea 
prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației 
de sortare Cisnădie”, prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 5. Se mandatează dnul Marius Marginean, reprezentant al unitatii administrativ teritoriale comuna 
Blajel, în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECO Sibiu, să voteze pentru aprobarea Strategiei de 
contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire 
pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare 
Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”. 

Art. 6.  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei, prin compartimentele 
functionale din subordine 

Art. 7.  Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, ADI Eco Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internet www.primariblajel.ro 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 
          Fogoroşi Ştefan            Secretar general 
                                                        Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 53/2020 
Prezenţi la şedinţă: 9 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 20 august 2020 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


