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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  aprobarea Contractului-Cadru privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a 

Municipiului Săcele prin Concesiune 

 

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

Analizând, la iniţiativa Primarului, necesitatea aprobării Contractului-Cadru privind Delegarea Gestiunii 

Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele prin Concesiune;  

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

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

completările ulterioare şi 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 şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 

75/29.04.2004 privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38428/18.07.2014 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. a), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 14; al 

art. 45. alin. (1); 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, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă Contractul-Cadru privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele 

prin Concesiune, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Săcele pentru a semna în numele şi pentru Consiliul Local al Municipiului 

Săcele, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune şi 

eventualele Acte Adiţionale. 

 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 

- 1 ex. Compartimentul Protecţia Mediului 


