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Referat de aprobare   

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

 
 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 . 

Prin Hotărârea nr.54/2022s-a aprobat Regulamentul serviciului public de 
salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 
serviciului  public de salubrizare în comuna Gălăuțaș. In urma acestora s-a 
publicat în SICAP Anunțul de publicitate nr. ADV 1312763 /05.09.2022 privind ” 
Delegarea gestiunii serviciului public  de salubrizare în comuna Gălăuțaș pe o 
perioadă de 12 luni ”.  

Prin procesul – verbal  nr. 4037/12.09.2022 al comisiei de evaluare s-a constatat 
că  nu  au fost depuse oferte pentru obiectivul :” Delegarea gestiunii serviciului 
public de salubrizare în comuna Gălăuțaș pe o perioadă de 12 luni ”. 

Tinând cont de: 
-Faptul că din anul 2017 până în prezent  documentația pentru atribuirea 

contractului de delegare al serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș nu 
a fost actualizată și s-au  practicat aceleași prețuri, respectiv : 

 5,3 lei / persoane fizice ; 
 55,00 lei / persoane juridice ; 
 235,00 lei/ TO pentru deșeuri provenite din activități de 

reamenajare  și reabilitare interioară și/sau exterioară  ,  
- Contractarea serviciilor de consultanță de specialitate, cu o firmă 

autorizată în domeniu în vederea modificării/ actualizării/ completării 
componentelor cadrului legislative, cu aplicabilitate locală și elaborarea 
următoarelor documente  : 

1. Studiu de oportunitate privind necesitatea - asigurarea serviciului de 
salubrizare a comunei Gălăuțaș; 

2. Strategia locală a serviciului de salubrizare 
3. Regulamentul serviciului de salubrizare  
4. Caietul de sarcini al serviciulu de salubrizare  
5. Contract -cadru de prestare a serviciului de salubrizare   
6. Contract-cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 

comunei Gălăuțaș 
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 

 



    În conformitate cu prevederile legale în materie: Legea nr. 51/2006 -Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de 
salubrizare a localităților, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Ordinul nr. 111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, Ordinul nr.112/2007 pentru aprobarea contractului-
cadru de prestare al serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinul nr. 109/2007 
pentru aprobarea normelor metodologice de stabilire/ ajustare/modificare a 
tarifelor serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinul nr. 82/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor și OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

        Propun abrogarea Hotărârii nr. 54 /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 
aprobarea   prezentului proiect de hotărâre cu următoarele  documentații 
(anexe la prezentul proiect de hotărâre) : 

 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  
 

Drept pentru care supun aprobării consiliului local al comunei Gălăuțaș 
proiectul de hotărâre  

 

          Gălăuțaș, la 26.09.2022 

 Viceprimar, 

Țăran Ioan  
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