
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr. 34/2021 

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 oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie 2021, 

Analizând referatul de aprobare nr. 3655/2021 şi raportul nr. 3656/2021 întocmit de 

secretarul general, 

Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 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, 

În temeiul prevederilor  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, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 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 performanță 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. 

 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 oraşului Copşa Mică și A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în 

materie. 

 

Adoptată în Copşa Mică, la data de 29 iunie 2021 

 

           Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

           Mátéfi Rezső Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. ADI ECONORD 

Red.dact. S.D. 


