
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA NR. 59/2022 

privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, 

precum şi modificarea "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 30 august 

2022, 

 Având în vedere adresa operatorului de salubrizare S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, nr. 

1507/16.06.2022, înregistrată la Primăria oraşului Copşa Mică sub nr. 3557/20.06.2022, 

 Analizând  referatul de aprobare nr. 4668/2022 al primarului oraşului Copşa Mică şi raportul 

de specialitate întocmit de Secretarul general, înregistrat sub nr. 4669/2022,   

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

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

În conformitate cu prevederile Ordonanţei 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 

În temeiul art.129 alin.(2), lit.„c”, art.139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă dreptul de concesiune al operatorului de salubrizare S.C. ECO-SAL S.A. 

Mediaş asupra bunurilor reprezentând mijloace de transport înscrise în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor reprezentând 

mijloace de transport înscrise în anexa menţionată la art. 1, conform Deciziei Consiliului de 

Administraţie al S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş nr. 19/11.05.2022. 

 Art.3. (1) Se împuterniceşte Compartimentul Gospodărire şi transporturi pentru 

valorificarea bunurilor menţionate la articolele precedente, în sensul predării acestora către un 

operator economic autorizat pentru preluarea, dezmembrarea şi vânzarea de deşeuri rezultate din 

dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz, deţinător al unei Autorizaţii tehnice emise de către 

RAR. 

 (2) Sumele obţinute din valorificare se fac venituri la bugetul local al Oraşului Copşa Mică. 

Art.4. Se aprobă modificarea Listei Bunurilor de Retur, anexa ce face parte integrantă a 

"Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 

1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015" încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară - "ECONORD SIBIU" pe seama şi în numele Oraşului Copşa Mică şi operatorul 

S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, conform celor prevăzute la art. 1-3. 

 Art.5. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

  

Adoptată în Copşa Mică la data de 30 august 2022. 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Mărgineanu Ilie-Mircea Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

Difuzat. 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. Gospodărire şi transporturi; 1 ex. ECO-SAL S.A. 


