
ROMÂNIA                                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr.48 

Din 29 septembrie 2014 

 

Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Ogra 

 

Consiliul local întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.3856/24.09.2014 privind aprobarea delegarii gestiunii 

serviciului de salubrizare al comunei Ogra, introcmit de către responsabilul in domeniul achizițiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra, 

-Raportul de avizare al comisiei de specialiate din cadrul consiliului local al comunei Ogra, 

-Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.10/17.05.2010, privind înființarea 

serviciului de utilitate publică de salubrizare, 

-prevederile art.1 alin.(2) lit.”e”, art.3, art.22, art.29,art.30 alin.(1) și (2)  din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

modificările și completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.14 și ale art.45 din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTARASTE  

Art.1(1) Se aprobă ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare al comunei 

Ogra, gestiunea delegată, către un operator autorizat  de catre Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin procedura licitației publice, cu 

respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 si HG nr.71/2007. 

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare va prevedea  o clauza 

speciala de reziliere de drept  in cazul delegarii la nivel judetean a gestiunii serviciului de 

salubrizare  de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ Ecoloect” Mures. 

Art.2 Se imputerniceste Primarul comunei Ogra, prin aparatul de specialitate, cu intocmirea 

documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in 

conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice. 

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Ogra 

și responsabilul în domeniul achizițiilor publice, dl. Hărmănescu Mitică.  

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ogra,d-lui Harmanescu Mitica, 

Instituţiei Prefectului -Judeţulul Mureş  și se aduce cunoştiinţă publică prin afişare. 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                Demeter Tiberiu                                              Contreasemneaza 

                                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                Crefelean Anicuța-Ramona                                                         

 


