
  

                                          R O M Â N I A                                    
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
         

 
 
 
 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Salubrizare si 
Deszapezire din Municipiul Sacele, Caietul  de Sarcini, Studiul de Oportunitate privind 

Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire, precum si stabilirea formei de 
gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire 

 
    Consiliul Local al Municipiului Sacele intrunit in sedinta ordinara din data de_________ 

          Analizând referatul de aprobare nr. 81270/31.10.2019 al Initiatorului - Primar – Ing. Popa Virgil 
precum necesitatea si obligativitatea legala a asigurarii functionalitatii serviciului de salubrizare si 
deszapezire din Municipiul Sacele  in conditii optime , ca urmare a faptului ca in luna decembrie a anului 
curent contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare nr. 92/2014 incheiat cu 
operatorul licențiat ANRSC - S.C. CIBIN SRL , pe o perioadă de 5 ani, va expira, 
  Vazand prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind 
transparența decizițională în administrația publică, republicata, ale  Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.1 alin.(2) lit. e), 
alin. (3), art.3 alin.(1), art.8 alin.(1), art.22 și art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 74/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, ale OUG nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, ale Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților precum și ale Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor  

În temeiul art.5 lit. d), lit. j), art.87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b) , lit.d), alin. (4) lit.g), 
alin. (7) lit.n), art.133 alin. (1), art.134 alin.(1) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 alin. (1) lit.a), art.243 
alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului de Salubrizare si Deszapezire 
din Municipiul Săcele conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de  Salubrizare si Deszapezire din Municipiul Săcele 
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 3. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind Modul de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si 
Deszapezire conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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Art.4.     Se aproba ca modalitate de gestiune a Serviciului de  Salubrizare si Deszapezire din Municipiul 
Sacele, gestiunea delegata. 
Art. 5       Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, orice prevedere contrara se abroga. 
Art. 6.     Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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