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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind actualizarea Caietului  de Sarcini al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din 

Municipiul Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020, precum și aprobarea modelului de 

contract cadru 

 

 

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

 Analizând referatul de aprobare nr. 71842/17.09.2021 al Initiatorului - Primar – Popa Virgil, 

necesitatea actualizarii Caietului  de Sarcini al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din Municipiul 

Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020, precum și aprobarea modelului de contract cadru, 

            Văzând 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, ale OUG 92/2021 privind regimul 

deșeurilor, ale H.C.L. nr. 13/31.01.2020 „privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al Serviciului de Salubrizare si Deszapezire din Municipiul Sacele, Caietului  de Sarcini, Studiului de 

Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszapezire, precum si 

stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszapezire”, precum și ale H.C.L. 

86/26.03.2020 pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea 

revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele; 

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 modificările și completarile ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Caietului  de Sarcini al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din 

Municipiul Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Se aprobă modelul de contract cadru al Serviciului de  Salubrizare si Deszapezire din Municipiul 

Săcele conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 13/31.01.2020,  raman neschimbate; 

Art. 4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
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