
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/2019 

privind modificarea HCL nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de concesiune 

privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani 

   

Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 25.03.2019, 

         

Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentată de Primarul comunei Ciumani nr. 

24/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de 

concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, 

            Analizând raportul nr. 24/2019 a Compartimentului de achiziții publice și raportul 

favorabil al Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului 

şi turism, servicii publice 

             Luând în considerare prevederile: 

           - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 3/2005 privind reorganizarea Serviciului 

public de salubrizare a comunei Ciumani, prin care a fost aprobată inițial gestiunea 

serviciului de salubrizare prin gestiune delegată , 

            - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 59/2016 privind aprobarea noului 

regulament al Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, 

             - art. 8 alin. (3) litera d) și litera d^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

            -  Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salurizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art. 12, art. 13 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 

              - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 72/2016 privind aprobarea indicatorilor de 

performanță modificate și caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a comunei 

Ciumani, 

             - Anexei 5 la OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

             - art. 16. din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin 

concesiune în comuna Ciumani, nr. înregistrare 311/22/02.02.2017 

             - Instrucţiunii nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului 

contractului de achiziţie publică/sectorială emisă de Ministerul Finanţelor Publice Agenţia 

Naţională pentru Achiziţii Publice Publicată în: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019 

             - art. 221, 222 şi 236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

              Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 

              În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a punctul 14, art.45 și art. 

115 alin. 1) lit. b, alin. 3) lit.a, b,  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi, 

 

 

 



H O T Ă R E Ș T E: 

 

      ART.1 Se aprobă modificarea HCL nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de 

concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani încheiat cu 

S.C. SALUBRISERV S.R.L. din Bixad, conform Act adițional nr. 4 la contract - Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2 Se aprobă modificarea indicatorilor de performanță, conform Act adițional nr. 5 

la contract - Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

      ART.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Ciumani. 

 

      ART.4 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru: Primarul comunei 

Ciumani, Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


