
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA NUCI 

PRIMAR  

REFERAT DE APROBARE 

 
 

a proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public 

de salubrizare al comunei Nuci 
 

Ca urmare a apropierii termenului de finalizare a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al 

comunei Nuci si in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr, ale OUG 

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  

având în vedere că: 

(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe 

teritoriul comunei Nuci au garantat dreptul de a beneficia de acest 

serviciu in baza unui contract individual. 

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la 

informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de 

performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele 

contractuale. 

(3) Comuna Nuci trebuie să asigure serviciul de 

salubrizare și să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai 

mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente 

din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 

(4) Comuna Nuci trebuie să asigure continuitatea 

serviciului de salubrizare și potrivit noilor reglementări legale în 

vigoare, delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de 

salubrizare se face către operatori atestaţi de Autoritatea Naţionala de 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala – 

A.N.R.S.C., printr-o procedura de atribuire (procedura simplificata ori 

licitaţie publică), în condiţiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, modificată şi completată de OUG nr. 



92/2007; Legea nr. 51/2006 pentru servicii comunitare de unităţi 

publice, modificată şi completată de OUG nr. 13/2008, Ordin nr. 

110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor precum şi a normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 

Legea 100 din 19 mai 2016, privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

Activităţile specifice de utilitate şi interes public se 

organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui 

regulament de serviciu prin care se stabilesc nivelurile de calitate, 

indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile operator - 

utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a 

contravalorii serviciilor prestate, elaborate de către colectivul de 

coordonare și supervizare şi aprobate de către Consiliul local al 

Comunei Nuci. 

dispun începerea demersurilor legale pentru delegarea 

gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Nuci. 

 
 

 

PRIMAR, 

GEORGEL VASILE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


