
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA NUCI 

PRIMAR 

 

 

     PROIECT DE HOTARARE 

                          privind delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare al comunei Nuci 

 

Primarul comunei Nuci, in temiul art.136, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

 

Avand in vedere: 

- Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016; 

- Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor 

de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune 

de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 

functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; 

- H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari 

si concesiunile de servicii; 

- Legea 101/2006 Legea Serviciilor de salubrizare a localitatilor- Republicata 

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, 

- Legea nr. 51/2006 Lg.serviciilor comunitare de utilitati publice- Republicata 

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor. 

- Ţinând cont de Referatul de aprobare al primarului Comunei Nuci şi de 

Raportul de Specialitate din cadrul Primăriei Comunei Nuci; 

- Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate; 

- În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind In 

temeiul art.136,alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

Propun prezentul 

PROIECT DE HOTARARE 



Art. 1. - Se aprobă studiul de fundamentare privind delegarea 

gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Nuci, Anexa 1. 

Art. 2-  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Serviciului public de salubrizare din Comuna Nuci întocmit conform 

Ordinului ANRSC nr. 82/2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor, Anexa 2; 

Art.3. - Se aprobă Caietul de Sarcini pentru activitatea de colectare 

și transport a deșeurilor comunale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase 

din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, din cadrul 

serviciului de salubrizare a comunei Nuci, Anexa 3. 

Art. 4. - Se aproba modelul de contract conform anexei nr. 4. 

Art.5. - Se aprobă redeventa în cuantum de minimum 2.000 lei/an; 

Art.6. - Se aprobă Valoarea estimata unitara fără TVA a prestației 

este de 12,948 lei/persoana/luna pentru persoane fizice si 140 lei/mc 

pentru persoane juridice. 

Art.7. - Se împuterniceşte Primarul Comunei Nuci, să semneze 

Contractul privind delegarea de gestiune a serviciului public de 

salubrizare a Comunei Nuci. 

Art. 8. - Se aprobă documentația de atribuire. 

Art 9  Primarul Comunei Nuci va lua măsurile necesare în vederea 

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 10.-  Secretarul Comunei Nuci va asigura publicitatea şi 

comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Initiator, 

PRIMAR,      

GEORGEL VASILE      Avizat, 

        Secretar General, 

        Angela Sivu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


