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PROIECT DE HOTARARE 
   

Cu privire la: Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza 

administrativ-teritoriala a Comunei Soars judeţul Brasov pe baza procedurilor de atribuire 

specifice legislaţiei achiziţiilor publice 

 

Consiliul Local al Comunei Soars , 

Vazand: 
-Expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind delegarea serviciului public 

de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Soars judetul Brasov, pe baza 
procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice, iniţiate si prezentate de 
Primarul Comunei Soars, 

-Raportul de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate reunite din cadrul 
consiliului local , 

Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52//2003 privind transparenta 
decizionala. modificata şi completata, procesul verbal de afişare a proiectului de hotărâre 
nr.1952/12.06.2019 

 Ţinând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul comunei,  
Având in vedere dispoziţiile: 

-Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; 
-Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 
completările ulterioare; 
-Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si 
completările ulterioare; 
-Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările si 
completările ulterioare; 
-O.G. nr. 21/2002. privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
-Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice locale; 
-H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice locale; 
-Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
-II.G.nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucraşi sj concesiunele de servicii; -Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor -H.G.nr.870/2013 privind Strategia Naţională de 
gestionare a deşeurilor 2014-2018; -O.U.Gnr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu 
modificările si completările ulterioare; -Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 



metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-Ordinului nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor 

-Ordinului nr.l 11/2007 de aprobare a Caietului de sarcini - cadru al serviciul localităţilor; 

-Ordinului nr.l 12/2007 de aprobare a Contractului-cadru de prestare a servic localităţilor 

In conformitate cu prevederile- art.36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.6 1 nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si co In temeiul prevederilor art.45 

alin.l coroborat cu art.l 15 alin.(l) lit.b), publice locale nr 215/2001. republicata, cu modificările 

si completările ulter voturi, adoptă următoarea: 
 

H O T A R A R E :  

Art.l.Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Soars, judeţul Brasov, prevăzut in anexa 
nr, 1, parte integranta. 

Art.2.Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 
pe raza administrativ-teritoriala a comunei Soars, judeţul Brasov, prevăzut in anexa nr. 2 parte 
integranta. 

Art.3.Se aprobă regulamentul serviciului privind delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Soars, judeţul Brasov,parte integrants a 
prezentei hotărâri. 

Art.4.Se aprobă draftul Contractului de concesiune servicii salubrizare integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art.6.Secretarul comunei Soars va afişa pe site –ul Primariei Soars prezenta hotărâre si 
o va comunica : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Brasov. 
- Primarului comunei Soars 
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