HOTĂRÂRE
Privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la
Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare
respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor
municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016
Având în vedere :
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de
28.05.2018, în prezenţa ......... consilieri;
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr.968/2018 a primarului comunei Rebra;
- Raportul nr. 969/2018 întocmit de secretarul comunei Rebra;
- Avizul nr. 970 /2018
- 971/2018 al Comisiei economice de specialitate;
- Hotărârea nr.24/2005 a Consiliului local Rebra privind asocierea în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud.
- Hotărârea nr.33 din 31.08.2016 a Consiliului local Rebra privind aprobarea
condițiilor de încheiere a Contractului de achiziție publică a serviciului
public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al
deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al
Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”
- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr.106 din 02.09.2016
privind atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului
public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al
deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor
de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”
- Prevederile Contractului de achiziție publică a serviciului public de
salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor
municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 și ale Actului
adițional nr. 1/2017, Actului adițional nr. 2/2017, Actului adițional nr.
3/2017, Actului adițional nr. 4/2017
În baza prevederilor:
- art. 7 alin. (1) lit. h) și i), din Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale
- art. 8 alin. (3) lit. i) și art. 10 alin. (5) și art. 44 din Legea 51/2006 Legea
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și
completările ulterioare

- Cap. V din anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației;
- art. 36 alin. (2) lit. a) și d), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (4)
lit. a) și b), alin. 5 lit. a), b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală;
- art. 1, art. 2, art. 15 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale;
- art. 104, alin. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă condițiile de încheiere a Actului adițional nr. 7 la
Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv
“Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”,
conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre, de către A.D.I.
Deșeuri Bistrița – Năsăud cu S.C. SUPERCOM S.A., în calitate de ofertant
declarat câștigător al procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui
anunț de participare privind atribuirea Contractului de achiziție publică a
serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport
al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor
de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” pe perioada de 3 luni.
Art.2 Se mandatează directorul executiv al Asociației, domnul Pavel
Plaian, în vederea semnării, în numele și pe seama Asociației, a Actului
adițional nr. 5 a Contractului de achiziție publică a serviciului public de
salubrizare, prevăzut la Art. 1 din prezenta Hotărâre.
Art.3. Se aprobă încredințarea mandatului special Domnului Danci
Ștefan în calitate de Primar să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației,
pe seama şi în numele comunei Rebra, în conformitate cu cele prevăzute la
Art. 1 și Art. 2 din prezenta Hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- primarul comunei Rebra,
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud.
- Primarului comunei Rebra;
- Persoanei nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi
„pentru”……….voturi ”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri
prezenţi.
PRIMAR,
Ștefan Danci

24.05.2018

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la
Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare
respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor
municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016
Având în vedere :
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de
28.05.2018, în prezenţa ......... consilieri;
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr.968/2018 a primarului comunei Rebra;
- Raportul nr. 969/2018 întocmit de secretarul comunei Rebra;
- Avizul nr. 970 /2018 al Comisiei economice de specialitate;
- Hotărârea nr.24/2005 a Consiliului local Rebra privind asocierea în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud.
- Hotărârea nr.33 din 31.08.2016 a Consiliului local Rebra privind aprobarea
condițiilor de încheiere a Contractului de achiziție publică a serviciului
public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al
deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al
Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”
- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr.106 din 02.09.2016
privind atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului
public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al
deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor
de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”
- Prevederile Contractului de achiziție publică a serviciului public de
salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor
municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 și ale Actului
adițional nr. 1/2017, Actului adițional nr. 2/2017, Actului adițional nr.
3/2017, Actului adițional nr. 4/2017, Actului adițional nr. 5/2018
În baza prevederilor:
- art. 7 alin. (1) lit. h) și i), din Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale

- art. 8 alin. (3) lit. i) și art. 10 alin. (5) și art. 44 din Legea 51/2006 Legea
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și
completările ulterioare
- Cap. V din anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației;
- art. 36 alin. (2) lit. a) și d), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (4)
lit. a) și b), alin. 5 lit. a), b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală;
- art. 1, art. 2, art. 15 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale;
- art. 104, alin. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă condițiile de încheiere a Actului adițional nr. 7 la
Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv
“Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”,
conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre, de către A.D.I.
Deșeuri Bistrița – Năsăud cu S.C. SUPERCOM S.A., în calitate de ofertant
declarat câștigător al procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui
anunț de participare privind atribuirea Contractului de achiziție publică a
serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport
al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor
de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” pe perioada de 3 luni.
Art.2 Se mandatează directorul executiv al Asociației, domnul Pavel
Plaian, în vederea semnării, în numele și pe seama Asociației, a Actului
adițional nr. 5 a Contractului de achiziție publică a serviciului public de
salubrizare, prevăzut la Art. 1 din prezenta Hotărâre.
Art.3. Se aprobă încredințarea mandatului special Domnului Danci
Ștefan în calitate de Primar să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației,
pe seama şi în numele comunei Rebra, în conformitate cu cele prevăzute la
Art. 1 și Art. 2 din prezenta Hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- primarul comunei Rebra,
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud.
- Primarului comunei Rebra;

- Persoanei nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre
Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi
„pentru”……….voturi ”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri
prezenţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Scridon Victor
Contrasemnează,
Secretar,
Vasile Calini
Nr.13
Din 28.05.2018

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei nr.13 din 28.05.2018

ACT ADITIONAL
nr. 7 / 2018
la Contractul nr. 1908 / 02.09.2016
Partile:
(1) „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale
în judeţul Bistriţa-Năsăud” cu sediul în municipiul Bistriţa, strada Păcii, nr. 2A, cod poștal: 420080,
judeţul Bistriţa-Năsăud, România, telefon/fax 0263/215.191, cod fiscal 24003861, reprezentată prin
Președintele A.D.I. Deșeuri Bistrita-Năsăud, Dl. Emil Radu MOLDOVAN în calitate de Autoritate
Contractanta, pe de o parte,

si
(2) S.C. SUPERCOM - S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Gherghitei nr. 23C, Sector 2, Tel. 021/240.26.86;
Fax 021/240.23.33, 021/240.15.70; număr de înmatriculare J40/10046/1993, codul unic de
înregistrare RO 3884955, reprezentată prin Ilie - Ionel CIUCLEA, având funcţia de Presedinte –
Administrator Unic, în calitate de Operator,

Avand in vedere:
- prevederile art.4.1 si 4.1^1 coroborat cu art. 21.4 din Contractul de achizitie publica a serviciului
de salubrizare, respectiv activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si
managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud nr.
1908 / 02.09.2016 , denumit in continuare Contractul incheiat de Parti,
- obligatiile de asigurare a continuitatii, caracterul permanent si regimul de functionare continuu al
serviciului de salubrizare prevazute de Legea nr. 51 / 2006 cu modificarile ulterioare privind
serviciile de utilitati publice si respectiv de Legea nr. 101 / 2006 cu modificarile ulterioare privind
salubrizarea localitatilor, cu referire concreta la activitatea de colectare si transport al deseurilor
municipale si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul BistritaNasaud,
-situatia de fapt privind prestarea serviciului mentionat, in sensul ca nu s-a desfasurat / finalizat pana
la data prezenta procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului catre un nou
operator si pe cale de consecinta nu s-a emis Ordinul de incepere aferent acestuia,
Convin încheierea prezentului Act Adițional la Contractul sus menționat, în următoarele
condiții:
Art. 1. Pct. 4.1^.1 din contract introdus prin Actul Adițional nr. 7 / 2016 se modifica astfel:
”4.1^1 Durata Contractului de achiziție publică a serviciului de salubrizare, respectiv
activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de transfer
și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1908 / 02.09.2016 se prelungește pe o
noua perioada de 3 luni, începând cu data de 03.06.2018, cu posibilitatea prelungirii în condițiile
prevăzute la art. 4, pct. 4.1 coroborat cu art. 21.4 din Contract”

Art. 2. Celelalte clauze ale Contractului si ale Actului Adițional nr. 1 / 2016, Actului
Adițional nr. 2/2016, Actului adițional nr.3/2017, Actului adițional nr. 4/2017 și ale Actului adițional
nr.5/2017 și ale Actului adițional nr.6/2017 rămân neschimbate.

Părțile au decis să încheie astăzi ____________ prezentul Act Adițional în 4 exemplare, respectiv 3
exemplare pentru Autoritatea Contractanta și 1 exemplar pentru Operator.

AUTORITATEA CONTRACTANTA,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a
deșeurilor municipale în
judetul Bistrita-Nasaud

OPERATOR,
S.C. SUPERCOM - S.A.
,
PRESEDINTE – Administrator Unic,
Dipl. Ec. Ilie Ionel CIUCLEA

PREȘEDINTE
Prin mandatar Director executiv
Pavel PLAIAN
-------------------------------------------

------------------------------------------------

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei
Rebra pe trimestrul I/2018
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de
28.05.2018, în prezenţa ......... consilieri;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Rebra nr.971 /24.05.2018 ;
- proiectul de hotarare elaborat si prezentat de catre domnul Ștefan Danci
, primarul comunei Rebra,
- raportul cu nr.972/24.05.2018 al compartimentului contabilitate din
cadrul Primariei comunei Rebra,
- raportul cu 973/27.05.2018 a comisiei economice de specialitate ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.2/2018 privind aprobarea
bugetului local al comunei Rebra pentru anul 2018;
- Tinand seama de prevederile art.20 alin.(1) lit.c) , art.49 alin.(12) si
art.57 din Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.a) , art.44 , art.45
alin.(2)lit.a si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001- privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba contul de executie bugetara la finele trimestrului I
/2018, pentru bugetul local al comunei Rebra, conform Anexei nr.1 , care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba contul de executie bugetara la finele trimestrului
I/2018, pentru bugetul local al comunei Rebra-Sectiunea de functionare,
conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- Se aproba contul de executie bugetara la finele trimestrului
I/2018, pentru bugetul local al comunei Rebra-Sectiunea de dezvoltare ,
conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4.- Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Rebra

Prezenta hotararea a fost adoptata cu ____ voturi din _____ consilieri
prezenti
PRIMAR,
Stefan Danci
Prezenta hotărâre poate fi adoptata cu votul a majorităţii membrilor consiliului
local prezenţi.
24.05.2018

HOTĂRÂRE
Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2018,
în prezenţa ......... consilieri;
Avand in vedere:
-

-

Expunerea de motive a primarului comunei Rebra nr.971 /24.05.2018 ;
proiectul de hotarare elaborat si prezentat de catre domnul Ștefan Danci , primarul
comunei Rebra,
raportul cu nr.972/24.05.2018 al compartimentului contabilitate din cadrul Primariei
comunei Rebra,
raportul cu 973/27.05.2018 a comisiei economice de specialitate ;
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.2/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Rebra pentru anul 2018;
Tinand seama de prevederile art.20 alin.(1) lit.c) , art.49 alin.(12) si art.57 din Legea
nr.273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.a) , art.44 , art.45 alin.(2)lit.a
si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba contul de executie bugetara la finele trimestrului I /2018, pentru

bugetul local al comunei Rebra, conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din

prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba contul de executie bugetara la finele trimestrului I/2018, pentru
bugetul local al comunei Rebra-Sectiunea de functionare, conform anexei nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- Se aproba contul de executie bugetara la finele trimestrului I/2018, pentru
bugetul local al comunei Rebra-Sectiunea de dezvoltare , conform anexei nr.3 care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4.- Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Rebra
Prezenta hotararea a fost adoptata cu ____ voturi din _____ consilieri prezenti.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Scridon Victor
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Vasile Calini
Nr.14
Din 28.05.2018

