
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA GĂLĂUŢAŞ 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  la proiectul de hotărâre  

privind actualizarea  Regulamentului serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a 
Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului public  de salubrizare în comuna Gălăuțaș 

conform  modificărilor legislative intervenite  

 

 Ținând cont de: 

-  faptul că,  contractul de  delegare al serviciului  public de salubrizare al comunei Gălăuțaș 
încheiat în anul 2021  pe o perioadă de 12 luni, a expirat  la data de 31.08.2022  

- Hotărârea nr.75/2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare 
al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului  public de 
salubrizare în comuna Gălăuțaș 
 

 Și în conformitate cu  modificările  legislative intervenite  : 

-  ORDIN nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de 

salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 

deșeurilor și a taxelor de salubrizare 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2022 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 

   

        Propun abrogarea Hotărârii nr. 75 /2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului 
public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 
serviciului public  de salubrizare în comuna Gălăuțaș , cu anexele aferente  : 

 Anexa nr. 1 - STUDIU 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 deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

 Anexa nr.2-  STRATEGIE LOCALĂ privind DEZVOLTAREA și FUNCȚIONAREA pe 
TERMEN MEDIU și LUNG a serviciului  public de salubrizare și de gestionare a 
deșeurilor la nivelul comunei Gălăuțaș 

 Anexa nr.3 – REGULAMENTUL serviciului de salubrizare a comunei Gălăuțaș 
 Anexa nr. 4 - CAIET de SARCINI al SERVICIULUI de SALUBRIZARE 

asigurat/prestat/utilizat  în aria administrativ teritorială a comunei GĂLĂUȚAȘ, jud. 
Harghita 

 Anexa nr.5 – Contract de delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare  
 Anexa nr. 6 – contract de prestare a serviciului de salubrizare  

 
Gălăuțaș, la 14.11.2022 

 Consilier achiziții publice  

Suciu Elena  

 

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260335
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260335


ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA GĂLĂUŢAŞ 

 
Referat de aprobare 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita 

 Ținând cont de: 

-  faptul că,  contractul de  delegare al serviciului  public de salubrizare al 
comunei Gălăuțaș încheiat în anul 2021  pe o perioadă de 12 luni, a expirat  
la data de 31.08.2022  

- Hotărârea nr.75/2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public 
de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea 
gestiunii serviciului  public de salubrizare în comuna Gălăuțaș 
 

 Și în conformitate cu  modificările  legislative intervenite  : 

-  ORDIN nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2022 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 
 

         Propun abrogarea Hotărârii nr. 75 /2022 privind aprobarea  
Regulamentului serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a 
Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului public  de salubrizare în 
comuna Gălăuțaș , cu anexele aferente  : 

 Anexa nr. 1 - STUDIU 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 deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori 

 Anexa nr.2-  STRATEGIE LOCALĂ privind DEZVOLTAREA și FUNCȚIONAREA 
pe TERMEN MEDIU și LUNG a serviciului  public de salubrizare și de 
gestionare a deșeurilor la nivelul comunei Gălăuțaș 

 Anexa nr.3 – REGULAMENTUL serviciului de salubrizare a comunei 
Gălăuțaș 

 Anexa nr. 4 - CAIET de SARCINI al SERVICIULUI de SALUBRIZARE 
asigurat/prestat/utilizat  în aria administrativ teritorială a comunei 
GĂLĂUȚAȘ, jud. Harghita 

 Anexa nr.5 – Contract de delegare a gestiunii serviciului  public de 
salubrizare  

 Anexa nr. 6 – contract de prestare a serviciului de salubrizare  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260335
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260335


Pentru aceste considerente, supun spre analiză proiectul de hotărâre 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita.   

 
Gălăuțaș, la 14.11.2022 

Viceprimar, 

Taran Ioan 
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