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Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului 

public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș 

 Ținând cont de faptul că prezentul contract de delegare al serviciului de salubrizare al comunei 

Gălăuțaș încheiat în anul 2021  pe o perioadă de 12 luni, expiră la data de 31.08.2022 și faptul că UAT 

Gălăuțaș este membru al Asociației de Dezvoltare SIMD Harghita care în viitorul apropiat  

preconizează că  va prelua gestiunea serviciului de salubrizare a tuturor membrilor săi și în 

conformitate cu următoarele acte normative: 

- Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată; 

- Legea 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată de 

Legea 99/2014 privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Legea 98/2016 - Legea privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG 395/2016 privind Normele de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- OUG 211/2011- privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OG 21/2002- privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Legea nr.31/1990 - societăţilor comerciale, republicată; 

- HG 857/2011- privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul 

sănătăţii publice; 

- HG 527/2013- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Contractului - 

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.111 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini - cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 24 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului 

- cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor. 

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 

- Hotărârea Guvernului nr.745/2007  pentru aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor 

pentru serviciile comunitare de utilităţi publice 

- HCL nr.105/2019 privind modificarea taxelor speciale/tarifelor pentru serviciul public de 

salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș. 

- HCL nr.99/2019 privind aprobarea ”Protocolului de colaborare pentru implementarea unui 

sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în unitatea 

administrativ-teritorială comuna Gălăuțaș”. 

            Propun spre analiză și aprobare Regulamentul serviciului public de salubrizare al comunei 

Gălăuțaș, a  Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Gălăuțaș   

prin - achiziția directă pe o perioadă de 1 an. 

Gălăuțaș, la 28.07.2022 

 Consilier achiziții publice, 

                                                                          Suciu Elena 

 



JUDEȚUL HARGHITA 

COMUNA GĂLĂUȚAȘ 

Nr. 7/90/28.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a 

Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș 

 Ținând cont de faptul că prezentul contract de delegare al serviciului de salubrizare al comunei 

Gălăuțaș încheiat în anul 2021  pe o perioadă de 12 luni, expiră la data de 31.08.2022  și faptul că 

UAT Gălăuțaș este membru al Asociației de Dezvoltare SIMD Harghita care în viitorul apropiat  

preconizează că  va prelua gestiunea serviciului de salubrizare a tuturor membrilor săi și în 

conformitate cu următoarele acte normative: 

- Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată; 

- Legea 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată de 

Legea 99/2014 privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Legea 98/2016 - Legea privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG 395/2016 privind Normele de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- OUG 211/2011- privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OG 21/2002- privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Legea nr.31/1990 - societăţilor comerciale, republicată; 

- HG 857/2011- privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul 

sănătăţii publice; 

- HG 527/2013- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Contractului - 

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.111 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini - cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 24 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului 

- cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor. 

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 

- Hotărârea Guvernului nr.745/2007  pentru aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor 

pentru serviciile comunitare de utilităţi publice 

- HCL nr.105/2019 privind modificarea taxelor speciale/tarifelor pentru serviciul public de 

salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș. 

- HCL nr.99/2019 privind aprobarea ”Protocolului de colaborare pentru implementarea unui 

sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în unitatea 

administrativ-teritorială comuna Gălăuțaș”. 

            Propun spre analiză și aprobare Regulamentul serviciului public de salubrizare al comunei 

Gălăuțaș, a  Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Gălăuțaș  

prin - achiziția directă pe o perioadă de 1 an. 

Gălăuțaș, la 28.07.2022 

VICEPRIMAR 

TARAN IOAN 


