
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării HCL nr. 6/2014 

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  în  şedinţa  ordinară  din  data  de  29
octombrie 2014;

Văzând: 
- adresa nr. 6278(2690) SL/2014 a Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, referitor la
unele aspecte de nelegalitate al HCL nr. 6/2014;
-  Expunerea  de  motive  nr.  2676/2014  prezentată  de  Primarul  Comunei  Suseni,
Raportul  compartimentului  de  specialitate  nr.  2677/2014  precum  şi  Raportul  de
avizare  al  Comisiei  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism din
cadrul Consiliului Local;

Ţinând  cont  de  necesitatea  asigurării  colectării  şi  transportului  deşeurilor
menajere din comuna Suseni până la finalizarea concesionării prin licitaţie publică a
delegării gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor
menajere în comuna Suseni

Având în vedere prevederile:
- art. 1 alin. (4) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată;
- art. 7 alin. (1) lit. b şi alin. (2) lit. b din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, republicată;
- art.  32, alin.  (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi  publice nr. 51/2006,
republicată;
- 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;
- art. 14 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.  19  din  O.U.G  nr.  34  din  19  aprilie  2006  privind  atribuirea  contractelor  de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii

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 Se aprobă Contractul de servicii de colectare şi transport a deşeurilor

menajere  din  comuna  Suseni,  conform  anexei,  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.  2  Contractul  se  încheie  până  la  finalizarea  concesionării  prin  licitaţie
publică a delegării gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transport a
deşeurilor menajere în comuna Suseni.



Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Comunei Suseni, dl. Egyed Jozsef în vederea
semnării Contractului prevăzut în art. 1.

Art. 4 Articolele 1, 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Suseni nr.
6/2014 se abrogă.

Art.  4  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează Primarul Comunei Suseni.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
Primarului  Comunei  Suseni  şi  Compartimentului  financiar-contabil  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Suseni.  
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