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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           

HOTĂRÂREA NR. 39

din 07.09.2018

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe perioadă determinată

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judetul Mures, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 07.09.2018;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2545/10.07.2018, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local; 

- raportul de specialitate nr. 2546/10.07.2018;

- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului 

Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul:
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- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) litera a) pct. 14, art. 45 alin. (1) și art. 115 

alin. (1) lit. b) 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de salubrizare a 

comunei Beica de Jos, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor 

optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Beica de Jos, conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Beica 

de Jos, către un operator selectat prin procedură de achiziție publică de servicii.

(2) Delegarea gestiunii către operatorul desemnat încetează de drept în momentul 

intrării în funcțiune a operatorului regional desemnat de A.D.I. Ecolect Mureș.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini privind Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare: 

colectare și transport a deșeurilor menajere și reciclabile  în Comuna Beica de Jos, județul 

Mureș, conform anecei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă documentația de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare al comunei Beica de Jos, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

  Art.6. Se aprobă contractul-cadru privind delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare al comunei Beica de Jos, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Beica 

de Jos și compartimentul achiziții publice, management proiecte. 

Art.8.  Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului achiziții publice, management proiecte, se afişează și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    Contrasemnează Secretar,        

                   Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile




