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  H O T Ă R Â R E A nr. 15/2023 
privind acordarea mandatului special pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor ” HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în 

numele UAT COMUNA GĂLĂUȚAȘ a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților 

 

 

Consiliul Local al COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, întrunit în ședință extraordinară, 

convocată de îndată, din data de  14 februarie 2023; 

 

Având în vedere: 
- adresa de solicitare nr. 10/27.01.2023, a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”S.I.M.D. ” HARGHITA; 

- referatul de aprobare al viceprimarului, înregistrat cu nr.7/27/31.01.2023; 

- Raportul responsabilului cu achizițiile publice din cadrul compartimentului 

achiziții publice, înregistrat cu nr.7/28/31.01.2023; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei GĂLĂUȚAȘ nr. 52/2009 privind 

aprobarea participării comunei GĂLĂUȚAȘ la constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”S.I.M.D. ”Harghita. 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei GĂLĂUȚAȘ nr.15/2013 privind 

aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului 

”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita;  

- Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
- Avizul cu caracter consultativ ale comisiei de specialitate a 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 comerț, nr. 9/ 14 /2023; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 9/ 13/2023; 

Ținând cont de prevederile: 
- Art. 10 alin 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 6 alin 3 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanță de Urgență  nr. 133/2022 din 29 septembrie 2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”S.I.M.D.” HARGHITA; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin (2) şi 

art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se acordă mandat special pentru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor” HARGHITA, să exercite, pe seama și în numele UAT 

COMUNA GĂLĂUȚAȘ, următoarele atribuții, drepturi și obligații: 
a. Elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a 

programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice 

existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu 

consultarea operatorilor; 

b. Delegarea serviciului de salubrizare și punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor 

de utilități publice aferente serviciului de salubrizare; 

c. Aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul 

contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la 

acestea; 

d. Aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii; 
e. Elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor 

de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la 

serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-

cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru 

elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente; 

f. Stabilirea și aprobarea anuală a taxelor pentru finanțarea serviciului de salubrizare, în 

situațiile prevăzute de legile speciale; 
g. Aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în 

condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate 

și aprobate de autoritățile de reglementare; 

h. Să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator. 

 

Art. 2. Pentru reprezentarea UAT COMUNA GĂLĂUȚAȘ în Adunarea Generală a 
Asociaților- A.G.A.  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor” HARGHITA și exercitarea dreptului de vot în cadrul acesteia în 

scopul aducerii de hotărâri privind serviciul public de salubrizare, se mandatează primarul 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ dl. ȚĂRAN RADU. 
 

Art. 3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul  COMUNEI 

GĂLĂUȚAȘ. 

 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Harghita, Asociației de 

dezvoltare intercomunitară ”S.I.M.D.” Harghita, primarului COMUNEI GĂLĂUȚAȘ. 

 

Gălăuțaș, la  14 februarie 2023 
    
Președinte de ședință,       Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             p. Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………            Monica-Camelia MORAR     
   Dumitru RUGINĂ                              
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   ………………………      
       Elena SUCIU-Consilier achiziții publice 


