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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 - Caietul de Sarcini pentru Delegarea Gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 22/20.02.2014 privind 

aprobarea Gestiunii Delegate a Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, a Indicatorilor de 

performanţă,  a Studiului de Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune 

 

  Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în sedinţa ordinară din data de  24.07.2014, 

             Analizând, la iniţiativa Primarului, necesitatea modificării şi completării Caietului de Sarcini de Delegare a 

Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, aprobat prin H.C.L. nr. 

22/20.02.2014; 

Văzând prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi 

completările ulterioare,  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 

completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 4 în sensul completării art. 21 din Caietul 

de sarcini, cu următoarea menţiune « dezăpezirea se va face pe întreaga suprafaţă a intersecţiei » ; Raportul de 

specialitate nr. 38424/18.07.2014 al Compartimentului Protecţia Mediului şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

   În temeiul art. 36, alin.1, alin. 2 lit. b), lit. c), lit. d), alin. 4  lit. d), alin. 5 lit. a), alin. 6 lit. a), pct. 14; al art. 45; 

al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi  al art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

              Art.1 Se modifică şi se completează Anexa nr. 4 - Caietul de Sarcini pentru Delegarea Gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 22/20.02.2014 privind aprobarea 

Gestiunii Delegate a Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, a Indicatorilor de performanţă,  a Studiului de 

Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul 

Săcele prin Concesiune, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

           Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  nr. 22/20.02.2014, rămân neschimbate. 

            Art.3  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

     PETŐ SANDOR                                                                C.J.  BUZATU ADRIANA 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5 ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Compartimentul Protecţia Mediului 


