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H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în 
numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi 

exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de 
salubritate Zona 6 

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, privind 

mandatarea A.D.I. ECOLECT GROUP  să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul 
Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi 
compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6, 
nr.14/P.H./16 martie 2020, avizat de Comisia pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 1471/16 martie 2020 şi 
Raportul de specialitate al Șefului serviciului întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia 
mediului din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr. 1575/17 
martie 2020,  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.8/2013 
privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”, 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.26/2019 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind implementarea 
proiectului: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”, prin care s-a 
optat pentru delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică în domeniul 
salubrizării localităţii, care urmează a fi făcută de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECOLECT GROUP”, în baza unui mandat special, 

- dispoziţiile art. 8, alin. (3), lit. d, ale art.10 alin. (4), art.24 din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În baza art. 108, 129 alin.(2) lit. c, art.592 alin. (2) şi art.196 alin.(1), lit. a din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1:  (1) Mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 
GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a 
concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – 
Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6, pe perioada derulării contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 

(2) Staţia de sortare şi compostare a deşeurilor – Valea lui Mihai este proprietate 
publică a Oraşului Valea lui Mihai, înscris în CF nr. 51220 – Valea lui Mihai (nr. CF 
vechi: 408) – teren cu nr. cad. 51220 în suprafaţă totală de 36.096 mp şi construcţii cu nr. 
cad. 51220-C1 şi nr. cad. 51220-C2, descrierea imobilului fiind prevăzută în extrasul de 
Carte funciară şi Planul de amplasament şi delimitare a imobilului conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 : Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 şi a echipamentelor 
componente ale sistemului de salubrizare – bunuri mobile şi imobile – proprietate publică 
ale Oraşului Valea lui Mihai, se va face pe bază de proces-verbal, până la data de 15 aprilie 
2020. 

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică cu:  
− Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  
− Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  
− Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului şi Biroul 

buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Valea lui Mihai, 

− Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP 
− se afişează pe site-ul www.valealuimihai.ro,  
− la dosar. 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Zima Marius-Vasile                                                    
                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                    

                                   SECRETARUL GENERAL  
                       AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                        Todor Maria    
Nr.25 din 26 martie 2020   
Consilieri locali în funcţie: 17 
Consilieri locali prezenţi: 17 
Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 
                             0  voturi ÎMPOTRIVĂ      


