
HOTARARE 
 

 

privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind 

Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 

06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 -

29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind 

Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 

06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud 

Consiliul Local al /comunei Rebra întrunit în ședința ordinară în prezența 

a……..consilieri 

 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului nr. 730 din 13.07.2020; 

- Raportul nr. 731 din  întocmit de dl. Călini Vasile, secretar general al comunei; 

-Avizul consultativ nr. 734 din 16.07.2020 al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 

administrația publica locala, apărarea ordinii si liniștii publice ,relații cu cetățenii; 

-Avizul consultativ nr. 735 din 16.07.2020 al Comisiei pentru activități social-

culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială ,protecție  
copii tineret și sport; 

-Avizul consultativ nr. 736 din 16.07.2020 al Comisiei economica pentru buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, urbanism si 
amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism, servicii si comert; 

-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 A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind 

atribuirea și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al 

deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-

Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice, conform Raportului 

procedurii nr. 1006 din 18.10.2018; 

- Adresa nr. 1935 din data de 08.07.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud. 

- Raportul de analiză al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 24 din 09.06.2020; 

- Nota de fundamentare a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 25 din 03.07.2020; 

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 1570/MP/ 09.04.2020, înregistrată la 

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud sub nr. 1292 din 09.04.2020; 



- Adresa Ministerului Mediului nr. 30047/ MF/ 29.04.2020 - 130045/ DGD/ 

28.04.2020,  înregistrată la A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud sub nr. 1382 din 

30.04.2020; 

Actele Adiționale nr. 3 transmise de S.C. Supercom S.A. prin adresele:  

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 87/20.02.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri Bistrița-

Năsăud sub nr. 755/20.02.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 92/21.02.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri Bistrița-

Năsăud sub nr. 771/21/02/2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 3559/06.03.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 873/06.03.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 4571/08.04.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 1224/08.04.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 4573/08.04.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 1225/08.04.2020; 

- Adresa SC Supercom SA nr. 4633/09.04.2020 înregistrată la A.D.I. Deșeuri Bistrița-

Năsăud sub nr. 1293/09.04.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 4837/16.04.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 1343/16.04.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 5541/24.05.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 1606/25.05.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 6147/19.06.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 1844/22.06.2020; 

- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 6355/29.06.2020, înregistrată la A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud sub nr. 1892/29.06.2020; 

 În baza prevederilor: 

- Art. 17, alin. (1), lit. a) - e) și lit. i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- Art. 13, alin. (1) – (3) și art. 20, alin. (1), lit. g) din H.G. 867/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 



- Art. 8, alin. (3), lit. d^2 , art. 10 alin. (5) și art. 32, alin. (3), din Legea nr. 51/2006, 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 13, alin. (1), lit. b) și alin. (2), art. 27, alin. (2); art. 28 din Legea nr. 101/2006, 

Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor:  

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n) din 

Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. Se resping toate propunerile de Acte Adiționale la Contractul de 

concesiune nr. 1277 din data de 06.12.2018 privind delegarea prin concesiune a 

serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, 

depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri 

menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din 

județul Bistrița-Năsăud, cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre, 

transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020-29.06.2020. 

 Art.2. (1) Se aprobă Actul Adițional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 

1277 din data de 06.12.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al 

deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-

Năsăud, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, conform Anexei 2, parte 

integrantă din prezenta Hotărâre.  

  (2) Actul Adițional nr. 3 urmând a produce efecte de la data semnării 

sale de către ambele părți.  

 Art.3. Se aprobă încredințarea mandatului special Directorului Executiv al 

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în vederea semnării, în numele și pe seama Asociației, 

a Actului adițional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018, 

prevăzut în Anexa nr. 2.  

 

Art.4. 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 - 3 din prezenta 

Hotărâre. 



Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul comunei Rebra 

 Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”……….voturi 

”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi. 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Scridon Victor 

                                                                                                                                                  

Contrasemnează, 

              Secretar general, 

                Vasile Călini 

              Nr.11 

       Din17.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


