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Nr. 20681 din 18.05.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării  procedurii de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare 

a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-

teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov   

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 20684 din 18.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 20682 din 18.05.2022, întocmit de Ana-Maria STAN - Responsabil Mediu; 

▪ Adresa ADI ISO Mediu nr. 902421 din 17.02.2021; 

▪ Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 

nr.918131/10.12.2021; 

▪ Prevederilor art.4 alin.2 coroborat cu art.5 alin.2 lit. b) și e) din Statutul ADI ”ISO Mediu”, conform 

căruia Asociația este mandatată ca în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre 

să procedeze la derularea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare aferente serviciilor de 

salubrizare la nivelul județului Brașov; 

▪ Prevederile art.29 alin.(9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora în cazul serviciilor de utilități publice, astfel 

cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabilește, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016; 

▪ Prevederile art.104 alin.1 lit. b) și alin.2 lit. b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7), lit. b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

ART.1 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO Mediu” în domeniul salubrizării localităților 

din Județul Brașov în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare în scopul atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a 

deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov; 

ART. 2 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate; 

ART.3 Hotărârea se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate. 
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