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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma 

actualizată iulie 2015 

 
Consiliul Local al comunei Blajel întrunit în şedinţă extraordinară la data de 5 

august 2021, 
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 2 al 

ordinii de zi, intocmit de primarul comunei Blajel si inregistrat sub nr. 2745 din 02 august 
2021, prin care se propune aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, 
forma actualizată iulie 2015 la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș pentru anul 2021,  

Date fiind raportul compartimentului compartimentului juridic contencios, inregistrat 
sub nr. 2794 din 4 august 2021 si avizele comisiilor de specialitate din data de 5 august 2021,  

Văzând adresele: nr. 77/14.06.2021 și nr. 79/23.06.2021 ale A.D.I. ”ECONORD 
Sibiu” înregistrate la Primăria Blajel sub nr. 2343/24.06.2021. și Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, 
forma actualizată iulie 2015, precum si Hotararea nr. 15/2021 a ADI „EcoNord” 

În temeiul prevederilor art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, art. 8 alin (3) lit. “d*2” 

În conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139, art. 196 
alin. (1) lit. a), și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță nefinanciari-generali, pentru anul 2021 și 

indicatorii de performanță cu penalități pe deșeuri la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș pentru 
anul 2021, prin completarea și modificarea Anexei nr. 7 – Indicatori de perfrormanță la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 
1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 și actualizările acesteia cu 
modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea Cap. XIII art. 13 – Modalități de decontare, lit. d (1) și d 
(2) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 
1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, privind fluxul financiar pentru 
activitatea de colectare, transport și sortare a deșeurilor reciclabile de pe raza UAT-urilor 
membre ADI ”ECONORD Sibiu” conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma 
actualizată iulie 2015, în sensul celor prevăzute la art.1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul comunei Blajel și A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative 
în materie. 

Art.5. Secretarul general al comunei Blajel are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, 
A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZA 
Fagadar Ioan                     Secretar general 
                               Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 43/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 5 august 2021 
Cu un număr 9 voturi „pentru” si 1 abtinere ( Boesan Mihai din numărul total de 11 consilieri 
in functie  

 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 43/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 05/08/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 06/08/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului  .../.../2021 Max 16/08/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../06/2021 Max 21/08/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz .../.../2021 Max 21/08/2021 


