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Proiect de  H O T Ă R  Â R E    NR.  75 / 2022  

 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș,  judetul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de         2022, 

 

  Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr.7/      
/2022, raportul responsabilului cu achiziţiile publice din cadrul compartimentului de 
specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 7/        /2022; 

-Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 6/2005 privind înființarea serviciului public 
de salubrizare și aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public 
de salubrizare la nivelul comunei Gălăuțaș, precum și a studiului de oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 99/2019 privind aprobarea 

”Protocolului de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și 
valorificare a deșeurilor de ambaaje din fluxul municipal în unitatea administrativ-teritorială 
comuna Gălăuțaș”. 

-Protocolul nr.5017/29.11.2019 de colaborare pentru implementarea unui sistem 

integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în unitatea 
administrativ-teritorială comuna Gălăuțaș;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 52/2009 privind aprobarea 
participării comunei Gălăuțaș prin Consiliului Local Gălăuțaș la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”S.I.M.D.” Harghita;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.15/2013 privind revocarea HCL 
nr. 69/2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului ”Sistem 

integrat de management al deșeurilor în județul Harghita”, a Studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici și a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul 
”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Harghita”; 

-art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. e), art. 29, alin. (1), alin. (8), lit. b), alin. (9) și art. 30, 
alin. (5), art. 32 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

-art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-art. 43, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 

-Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului 

de salubrizare a localităților, 

-OUG nr. 92 din 19 august 2021, privind regimul deşeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                   
-Hotărârea Guvernului României nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și 

pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-Ordinul ANRSC nr. 640/30.09.2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr.  

984 din 11 octombrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, 

-Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 
-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, , cu 

modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr.  9/        /2022; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;  

 Luând în considerare:  
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ nr. 9/     /2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 10/ 
/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.11/     /2022;  
 În baza prevederilor: 

- Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

-Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,  
 OUG nr. 133 din 29 septembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului 

de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul oficial al României nr. 958 
din 30 septembrie 2022; 

În temeiul dispozițiunilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 

alin (3), lit. f) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita, prin procedura de atribuire a achiziției directe, pentru o 
perioadă de 12 luni. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind reorganizarea serviciului public de 

salubrizare a comunei Gălăuțaș, respectiv, a activității de colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                   
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen 

mediu și lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul 
comunei Gălăuțaș, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul serviciului  de salubrizare al comunei Gălăuțaș, 

conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare asigurat/ prestat/ 

utilizat în aria administrativ-teritorială a comunei Gălăuțaș, județul Harghita, conform Anexei 

nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

 Art. 6.  Se aprobă modelul Contractului de prestare a serviciului de salubrizare 
pentru utilizatorul casnic, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre și modelul contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorul 

instituție publică și agenție economici, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 7. (1) Se aprobă modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în comuna Gălăuțaș,  județul Harghita, conform Anexei nr. 7 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se împuternicește primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu, pentru semnarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita. 

Art.8. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș nr. 75/2022 privind delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita, se abrogă.  

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
primarului comunei Gălăuțaș, viceprimarului comunei Gălăuțaș, responsabilului cu achizițiile 
publice din cadrul aparatului de apecialitate al comunei Gălăuțaș şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin afişare. 

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Gălăuțaș. 
 

        Gălăuțaș, la  14 noiembrie 2022 
 

     
      Inițiator: Țăran Ioan-viceprimar             Avizat, 

                    Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 
        ………………………           ………………………     
                                            Monica-Camelia MORAR  
 

 


