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  H O T Ă R Â R E A nr.49/2022 

privind aprobarea  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani 

 
             Consiliul Local  Ciumani,  
             Având în vedere: 

             - Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare prezentată de Primarul comunei 

Ciumani nr.47/2022 cu privire la  aprobarea  Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani 

             - raportul de specialitate nr.47/2022 a Viceprimarului comunei Ciumani , 

             - Avizul consultativ favorabil nr.47/2022 al Comisiei pentru pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică 

locală, cooperări interinstituționale, 

             - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.27/2022 privind aprobarea Caietului de 

sarcini și Strategiei de contractare a Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, 

             - Raportul procedurii simplificate de achiziție nr.2683/05.07.2022 prin care oferta  

SC Salubriserv SRL a fost declarată câștigătoare, 

             - faptul că vechiul contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 

încetat prin ajungerea la termenul pentru care a fost încheiat și a trebuit să demarăm 

procedura pentru încheierea unui nou contract, asigurând astfel continuitatea serviciilor, 

             Văzând Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin 

concesiune încheiată cu SC Salubriserv SRL, 

             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 ,  
             - art.106 din  Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii, 
             - Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, 
             - Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare, 
            - Hotărârii Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune lucrări și 
concesiune de servicii din Legea nr.100/2006, 
             - Ordonanței de urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, 
             - Hotărârii Guvernului nr.870/2013 privind Strategia Națională de gestionare a 
deșeurilor 2014-2020, 
             - Ordonanței de Urgență nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și 
completările ulterioare, 
             - Ordonanței nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor,  



             - Ordonanței nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
             - Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarfea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților, 
             - Ordinului ANRSC nr. 82 / 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salurizare al localităților;  
             - Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților, 
             - Ordinului ANRSC 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităților,  
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
            Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică și a Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, văzând anunțul publicüprocesul verbal de afișare nr.2082/2022, 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera b) și alin.(4) litera a), 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 modificările și completările ulterioare,                                            

 
H o t ă r e ș t e: 

 
 

      Art.1. Se aprobă  Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani nr.2695/06.07.2022 încheiat între Comuna 

Ciumani și SC Salubriserv SRL din Bixad . 

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

viceprimarul comunei Ciumani. 

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

pentru Primarul , viceprimarul comunei Ciumani și Instituției Prefectului județului Harghita și 

se aduce la cunoștință publică. 

 

 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează pentru legalitate 
        Nagy Erzsébet                                                  Secretar general: Balogh Zita 
 
 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 26 iulie 

2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr 

de 12  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri 

prezenţi la şedinţă. 


