
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii Contractului nr. 1225/02.05.2006 de 

delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi 
transportul deşeurilor menajere  

în comuna Suseni 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de 
30 ianuarie 2014; 
 Văzând Expunerea de motive nr. 342/2014 prezentată de Primarul 
Comunei Suseni, Raportul compartimentului de specialitate nr. 343/2014 
precum şi Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local nr. 6/2014; 
 Având în vedere prevederile: 
- Capitolului IV, articolul 7 şi 8 din Contractul nr. 1225/02.05.2006 de 
delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi 
transportul deşeurilor menajere în comuna Suseni; 
- art. 32, alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată; 
- dispozitiile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind 
organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a 
ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-
cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;  
- Ordinului nr. 109/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu privire 
la Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţii; 
 Ţinând cont de participarea Comunei Suseni la proiectul ”Sistem 
de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”S.I.M.D. Harghita 
 În conformitate cu art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a) pct. 14 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE 
 



 Art. 1 (1) Durata Contractului nr. 1225/02.05.2006 de delegare a 
gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transportul 
deşeurilor menajere în comuna Suseni se prelungeşte conform legii 
pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 02.05.2014 până la 
02.05.2018. 
 (2) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
pot fi modificate doar în cazul modificărilor determinate de prevederile 
legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a 
mediului.  

(3) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 
pot ajusta, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la 
solicitarea operatorului cu rata anuală a inflaţiei. 

Art. 2 Durata Contractului încetează înainte de termenul stipulat în 
art. 1 în termen de 30 de zile de la finalizarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita” şi darea în 
exploatare a investiţiei realizat de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”S.I.M.D.” Harghita. 
 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Comunei Suseni, dl. Egyed Jozsef 
în vederea semnării actului adiţional la Contractul nr. 1225/02.05.2006 de 
delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi 
transportul deşeurilor menajere în comuna Suseni. 
 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului 
Judeţului Harghita, Primarului Comunei Suseni şi societăţii SC AVE 
HURON SRL.   
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