
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Studiului, Documentului de poziție, Regulamentului și 

Documentației de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în 
comuna Suseni, membră a ADI SIMD Harghita 

 

 Consiliul Local al comunei Suseni, întrunit în ședință ordinară din data de 26 mai 
2022, 
 Având în vedere: 

- Adresa de solicitare nr. 1329/2022 a ADI SIMD Harghita; 
- Referatul de aprobare nr. 1388/2022 al primarului comunei Suseni; 
- Raportul de specialitate nr. 138/2022 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni; 
- Raportul comisiei de specialitate constituită în cadrul Consiliului Local al comunei 

Suseni; 
- Hotărârea Consiliului Local al comuna Suseni privind aprobarea participării 

comuna Suseni la constituirea ADI SIMD Harghita; 
- Hotărârea Consiliului Local comuna Suseni privind aprobarea Documentului de 

poziție nr. 57/13/2012/2013; 
 Ținând cont de prevederile: 

- Art. 8 alin. (3) lit. ”d1”, lit. ”i”, art. 22 alin. (4) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților; 

- Ordinului ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităților; 

- Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 16 alin. (3) lit. ”c” din Statutul ADI ”SIMD” HARGHITA; 
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 
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- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 89, art. 91, art. 129 alin. (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (7) lit. ”n”din OUG nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Realizând publicarea anunțului în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 1398/05.04.2022, 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a„ din OUG nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se avizează favorabil Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și 
stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și 
operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare în județul Harghita, anexa nr. 1, în 
vederea aprobării sale în cadrul AGA ADI SIMD HARGHITA. 

Art. 2.  Se avizează favorabil Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului 
de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului integrat de 
management al deșeurilor” Harghita, astfel cum este propus pentru modificare, conform 
Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării sale în cadrul 
AGA ADI SIMD HARGHITA. 

Art. 3.  Se avizează favorabil Actul Adițional nr. 1 al Documentului de poziție, 
conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării sale în 
cadrul AGA ADI SIMD HARGHITA. 
  Art. 4. Se avizează favorabil Documentația de atribuire a delegării contractului 
„Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport  a deșeurilor 
municipale pe raza județului Harghita și de operare a stațiilor de transfer de la Corund și 
Miercurea Ciuc și a Centrelor de colectare selectivă de la toplița, Gheorgheni, Bălan, 
Corund, Miercurea Ciuc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița și Sânsimion”  (Caiet de sarcini, 
Contract, Anexe), conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea 
aprobării sale în cadrul AGA ADI SIMD HARGHITA. 
 Art. 5. Se acordă mandat special primarului comunei Suseni să voteze, pentru 
aprobare, în AGA ADI ”SIMD” Harghita, Documentația de atribuire a delegării 
contractelor de concesiune a serviciului de salubrizare, Actul Adițional nr. 1 al 
Documentului de poziție, Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului de 
salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului integrat de 
management al deșeurilor” Harghita și Studiul de oportunitate, astfel cum au fost 
aprobate conform art. 1, 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre. 
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Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei 
Suseni. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
Comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni,, Prefectului 
judeţului Harghita, Asociației de dezvoltare intercomunitară ”SIMD” Harghita şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei, precum şi pe pagina de internet 
www.suseni.ro.  
 
 
Nr. 53 
din 26 mai 2022 
 
 

Președinte de ședință  Contrasemnează pentru legalitate 
                        Secretar general uat 
                    JAKAB Attila            KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


