JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.122/2016
pentru aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local Vulcan a obiectivului
„Platformă de stocare temporară a deșeurilor în Municipiul Petroșani”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului Municipiului Vulcan înregistrată
sub nr. 112/8612/03.11.2016, prin care se propune aprobarea preluării în administrarea
Consiliului Local Vulcan a obiectivului „Platformă de stocare temporară a deșeurilor în
Municipiul Petroșani”;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 120/8613/2016, raportul Compartimentului
Urbanism , protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 117/8614/2016, avizul comisiei de specialitate
„Urbanism , amenajarea teritoriului și protecția mediului”,, înregistrat sub nr.
162/8615/2016 precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”,
înregistrat sub nr. 161/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Ținând cont că sistemul de management integrat al deșeurilor din județul
Hunedoara nu este funcțional la data prezentului proiect de hotărâre, trebuie avut în
vedere necesitatea luării unor măsuri de urgență pentru depozitarea deșeurilor menajere în
zona localităților situate în partea de sud a județului Hunedoara și în Valea Jiului, în
contextul în care începând cu luna iulie 2016 a fost sistată activitatea în cadrului
depozitului neconform din Vulcan;
Văzând adresa Consiliului Judeţean nr. 14678/2016, înregistrată la Primăria
municipiului Vulcan sub nr.35996/2016 , Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.227/2016, prin care a fost aprobată darea în administrarea Consiliului Local Vulcan a
obiectivului „Platformă de stocare temporară a deșeurilor în municipiul Petroșani”;
Potrivit dispozițiilor art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil:
În temeiul art.36 , alin. (4) , lit. f , alin. (6) , lit. a , pct. 14 şi art.45, alin (1), lit.a din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă preluarea
în administrarea Consiliului Local Vulcan a
obiectivului „Platformă de stocare temporară a deșeurilor în Municipiul Petroșani”, potrivit
contractului de administrare prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
ART.2 Se împuternicește primarul municipiului Vulcan să semneze contractul de
administrare prevăzut la Art. 1.

ART.3 La finalizarea contractului de administrare , după efectuarea operațiunilor
de transport a cantităților de deșeuri la depozitul conform de la Bărcea Mare platforma de
stocare temporară de la Petroșani revine în administrarea Consiliului Județean Hunedoara în
vederea executării lucrărilor de dezafectare/desființare a platformei , ecologizării
amplasamentului și aducerii acestuia la stadiul inițial.
ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Primarului municipiului Vulcan, Consiliului Județean Hunedoara, Direcţiei ADPP,
Compartimentului urbanism, protecția mediului şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 09.11.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru” și o
abținere

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL VULCAN
JUDEȚ HUNEDOARA,
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Nr......................................

NR. 122/2016

MUNICIPIUL VULCAN,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

Nr......................................

CONTRACT DE ADMINISTRARE
a obiectivului „Platformă de stocare temporară a deșeurilor în Municipiul Petroșani”
Părtile :
I.JUDEȚUL HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA cu sediul în
Municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, reprezentat de domnul Laurențiu
Nistor – Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de proprietar, pe de o parte;
II.MUNICIPIUL VULCAN, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, cu sediul
în Municipiul Vulcan, Strada Mihai Viteazu, nr. 31, Județul Hunedoara, reprezentat de domnul Gheorghe Ile - Primarul Municipiului Vulcan , în calitate de administrator, pe de o parte;
Părțile au convenit să încheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care stabilesc
următoarele:
Art. 1. (1) Obiectivul "Platforma de stocare temporară a deșeurilor menajere în Municipiul
Petroșani", împreună cu teren aferent în suprafață de 4.000 mp, situat în Cartier Dâlja, Strada Minei,
din Municipiul Petroșani, înscris în CF 61929 și 62286-uat Petroșani, apaținând patrimoniului
public/privat al Județului Hunedoara, se dau în administrarea Consiliul Local al Municipiului
Vulcan.
(2)- Scopul dării în administrare a obiectivului precizat la alin. (1) este realizarea serviciului
de salubrizare, respectiv a componentei de depozitare (temporară) a deșeurilor menajere în zona
localităților din Valea Jiului, la costuri suportabile pentru populație, în contextul în care începând cu
luna iulie 2016 a fost sistată activitatea în cadrul depozitului neconform din Vulcan.
(3)- Obiectivul transmis în administrare, se va pune la dispoziția serviciului public de
salubrizare, prin Asociația de Dezvoltare lntercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a
Serviciului Public de Salubrizare si a Serviciului Public de Termoficare Vulcan - Aninoasa".
Art.2 - Obligațiile Consiliului Județean Hunedoara:
a) să transmită obiectivul "Platforma de stocare temporară a deșeurilor menajere în Municipiul
Petroșani" cu teren aferent, în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiVulcan, pe bază de
proces-verbal de predare-primire;
b) la finalizarea contractului, după efectuarea operațiunilor de transport a cantităților de deșeuri de
la Petroșani la CMID Bârcea Mare, platforma intermediară de la Petroșani se preia în administrarea
directă a Consiliului Județean Hunedoara, în vederea executării lucrărilor de dezafectare/desființare a
platformei, în vederea ecologizării amplasamentului și aducerii la stadiul initial;

Art. 3. – Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Vulcan :
a) să preia în administrare obiectivul ce face obiectul prezentului contract, cu diligența unui bun
proprietar;
b) obiectivul preluat în administrare să-l pună la dispoziția realizării serviciului public de
salubrizare, ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare specifice de gestionare a deșeurilor, prin
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Serviciului Public de
Salubrizare și a Serviciului Public de Termoficare Vulcan - Aninoasa";
c) să monitorizeze activitățile de depozitare pe platforma intermediară de depozitare, astfel încât să
fie respectată legislația în materie;
d) după punerea în funcțiune a depozitului conform de deșeuri realizat în cadrul centrului de
management integrat al deșeurilor de la Bârcea Mare, să dispună toate măsurile ce se impun pentru
transportul deșeurilor de pe platforma intermediară de stocare de la Petroșani, la Bârcea Mare;
e) dupa finalizarea operațiunilor de la lit. d), să predea Consiliului Județean Hunedoara, liber de
sarcini, obiectivul preluat în administrare;
Art.4.(1)- Prezentul contract se încheie în interesul general al colectivităților locale din zona Văii
Jiului, în sensul realizării componentei de depozitare (temporară) a deșeurilor menajere la costuri
suportabile pentru populație, în contextul în care începând cu luna iulie 2016 a fost sistată activitatea
în cadrul depozitului neconform din Vulcan.
(2)- Părțile se obligă să colaboreze și să se informeze reciproc, astfel încât să se asigure derularea în
mod corespunzător, a activităților de operare a platformei de depozitare temporară.
Art. 5. Durata contractului:
1)- Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia.
2)- Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a) la finalizarea operațiunilor și activităților de transport a deșeurilor colectate pe platforma
intermediară de stocare de la Petroșani, la CMID Bârcea Marea, și desființarea depozitului temporar
de deșeuri;
b) prin acordul părților;
Art. 6.- Alte clauze:
(1)- Prezentul Contract se poate modifica și completa prin acte adiționale semnate de către părți.
(2)-Prezentul Contract se completează cu legislația în materie.

JUDEȚUL HUNEDOARA,
PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
reprezentat de

MUNICIPIUL VULCAN, PRIN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN
reprezentat de

PREȘEDINTE
Laurențiu Nistor

PRIMAR
Gheorghe Ile

__________________________________________________________________________
VULCAN, 09.11.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

