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CONSILIULLOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.86/2019 

privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani 

 
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2019, 
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 91/2019 și referatul de aprobare prezentat 

de Primarul comunei Ciumani,Dl.Marton Laszlo-Szilard privind aprobarea Actului adițional la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna 

Ciumani, 
respectiv Raportul de specialitate nr.91/2019 al Compartimentului de achiziții publice și 
Avizul consultativ favorabil nr.91/2019 al comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, 
         Luând în considerare prevederile : 
     -Art.9 alin.(1) litera c) din Ordonanța de Urgență nr.196/2005 privind Fondul de mediu, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare 

al comunei Ciumani 
 Art. 17 al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare 
 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, 

 H.C.L. nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de concesiune privind 
concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 H.C.L. nr. 18/2017 privind stabilirea noilor tarife pentru finanțarea serviciului de 

salubrizare a comunei Ciumani 
 H.C.L. nr.52/2017 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare 

 Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legii 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; 
 Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulteriorare, 
 Legii nr.101/2006, privind servicul de salubrizare a localităţilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului 109/2007, al ANRSC, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor; 

         Văzând cererea nr.28/10.12.2019 al S.C.SALUBRISERV SRL împreună cu 
fundamentarea privind aplicarea prevederilor art.9 alin.(1) litera c) din Ordonanța de 
urgență nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare,  

respectiv plata contribuţiei de 80 lei/tonă începând cu anul 2010 pentru economia circulară 
încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile 
municipale, deşeuri din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare,  



Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afișare nr.4079/2019, 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera i), 
litera n), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța 

de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi, 

 
 

                                                           H O T Ă R E Ş T E : 
          
 

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani nr.311/22/02.02.2017 încheiat 

între Comuna Ciumani și SC Salubriserv SRL din Bixad, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul  
comunei Ciumani. 

 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija  secretarului general al comunei, 

pentru Primarul comunei Ciumani și Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la 

cunoștință publică. 
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