
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

HOTARÂREA 

nr. 21 din 20 mai 2019  
privind stabilirea numărului de persoane pentru care se face plata serviciului de salubrizare 

conform Contractului de servicii nr. 16/17.05.2012 privind delegarea gestiunii prin concesiune 

a unei părți a serviciului de salubrizare al „Asociației de dezvoltare intercomunitară Grup local 

de acțiune Deleni” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d)    art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e)    Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările 

ulterioare; 

f) art. 36 alin. (6) lit. a) pct 14 raportate la art. 63 alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (3) 

și alin. (5) – (7)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

g) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

Ținând cont de Contractul de servicii nr. 16/17.05.2012 privind delegarea gestiunii prin concesiune 

a unei părți a serviciului de salubrizare al „Asociației de dezvoltare intercomunitară Grup local de acțiune 

Deleni” 

 luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

 In temeiul art. 45 alin. (2) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 20 

mai 2019, adoptă prezenta hotărâre 

 

       Art. 1. Începând cu luna aprilie 2019, se stabilește numărul de 2151 persoane care beneficiază de 

servicii de salubrizate prestate de către SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL.  

        Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului 

comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro.    

         

                                                                                                                                                         

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 …………………………….……… 

                  Ionel GHERGIC 

Contrasemnează, 

SECRETARUL COMUNEI, 

 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


