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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților din cadrul serviciului de 
salubrizare al UAT-urilor membre ale ADI Salubritate Apuseni și acordare mandat special 
reprezentantului UAT comuna Arieșeni în AGA la ADI Salubritate Apuseni 

 
Consiliul Local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință 

         Având în  vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 72/05.01.2023     
-referatul de  specialitate  nr.73/05.01.2023 al comp. Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Arieșeni 
-solicitarea nr.32 /2022 formulată de  ADI Salubritate Apuseni 
-prevederile  art.22, alin.3 , art.23, alin.1, lit.b, - art.28 alin.(2) lit.b) și alin.(2^1), art.32 alin.(3), art.33 alin.(2) 
lit. c) din Legea 51/2006 a serviciilor de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare 
-prevederile Hotărârii nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
-prevederile  Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările 
ulterioare,  
-prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, 
-prevederile  HG nr. 870/2013 privind Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor 2014-2018, 
-prevederile  Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 
cu modificările și completările ulterioare, 
-prevederile  O.U.G nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ( prin 
care se instituie taxa pentru depozitare deseuri ),  
-prevederile  H.G. nr. 246/2006 pentru aporbarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor  comunitare de utilităţi publice,  
-prevederile O.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.92/2021 privind regimul 
deșeurilor,precum și a Legii serviciului public de salubrizare nr.101/2006,  
-prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/ 2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor , cu modificările și completările ulterioare– stabileşte cadrul juridic 
unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile cadrul ce trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, 
raporturile dintre operator şi utilizator,  
-prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini cadru al 
serviciului de salubrizare – stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii 
de eficienţă şi siguranţă, 
-prevederile  Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru de prestare a 
servicului de salubrizare a localităţilor,  
-prevederile art. 129, al. 2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.n din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare 
          În baza art.139 al.3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1 Aprobă  Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din 
cadrul U.A.T.- urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect de Activitate Serviciile 
de Utilități Publice  „Salubritate Apuseni”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Comuna  Arieșeni 
 sat. Arieșeni nr.19, cod poștal 517048 

Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro WEB www.comuna-arieseni.ro 
Telefon: 0358402989 

 

Art.2 Avizează  Regulamentul actualizat al serviciului public de salubrizare a localităților membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect de Activitate Serviciile de Utilități Publice  „Salubritate 
Apuseni” conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Avizează  Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din 
cadrul U.A.T. -urilor: Câmpeni, Arieșeni, Gârda de Sus, Scărişoara, Albac, Horea, Vadu Moţilor, Poiana 
Vadului, Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș și Roșia Montană, pentru activitatea de 
colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat conform Anexei 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 Avizează Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din 
cadrul U.A.T.Câmpeni, pentru activitatea de măturat, spălat şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv 
colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, 
precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare 
conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5 Aprobă delegarea serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna Arieșeni prin atribuire 
directă către S.C. Salubritate Apuseni  S.R.L., cu sediul în Câmpeni, str. Avram Iancu nr.5, jud. Alba, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Alba cu nr.J01/462/2010, CIF RO27277152; 
 Art.6  Aprobă Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din aria 
administrativ – teritorială a consiliilor locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect 
de Activitate Serviciile de Utilități Publice  „Salubritate Apuseni” conform Anexei 5 care face parte integrantă 
din prezenta  hotărâre. 
 Art.7 Acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubritate Apuseni” , cu sediul în 
oraşul Câmpeni, str.Avram Iancu nr.5, jud.Alba, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa 
Judecătoriei Câmpeni cu nr.3/25.02.2010, să semneze prin reprezentantul său legal  Contractul de Delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare din aria administrativ – teritorială a consiliilor locale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect de Activitate Serviciile de Utilităţi Publice  „Salubritate 
Apuseni”. 
 Art.8 Acordă un mandat special reprezentantului  U.A.T. comuna Arieșeni în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect de Activitate Serviciile de Utilități Publice  „Salubritate 
Apuseni”, pentru a vota hotărârile Asociației privind: 
 Aprobarea Regulamentului actualizat al serviciului public de salubrizare a localităţilor membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect de Activitate Serviciile de Utilităţi Publice  „Salubritate 
Apuseni”; 
 Aprobarea Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din cadrul 

U.A.T. -urilor: Câmpeni, Arieşeni, Gârda de Sus, Scărişoara,Albac, Horea, Vadu Moţilor, Poiana Vadului, 
Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Bucium,Ciuruleasa,Mogoș și Roșia Montană, pentru activitatea de colectare 
separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; 
 Aprobarea Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din cadrul 

U.A.T Câmpeni, pentru activitatea de măturat, spălat şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv 
colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, 
precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare; 
       Art.9:La data adoptării  noii hotărâri se abrogă orice prevederi contrare. 
       Art.10:Prezenta  hotărâre  poate fi atacată  de persoanele  îndreptăţite ,în termenul şi  condiţiile  prevăzute  
de L554/2004 ,privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare 
       Art.11:Cu aducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează  Primarul comunei 
Arieșeni ,compartimentul Contabilitate, compartimentul Protecția mediului  din  cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
     Art. 12  Prezenta hotărâre precum şi anexele acesteia se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, 
Primarul comunei Arieșeni, Compartimentul Achiziții publice, Compartiment Registru agricol, afișare la 
sediul primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro.  
                                         avizează pentru   legalitate 

Primar,                                                           pt. secretar general comună, 
   Gheorghe PANTEA                                                       inspector asistent 
                                        Ionel-Viorel BELEI 
 
 
Înregistrat sub nr. 3 la data de 05.01.2023 
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