
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare al Comunei Suseni, respectiv a

Documentaţiei de atribuire şi a Caietului de sarcini aferent

Consiliul  local  al  Comunei  Suseni,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de  27
noiembrie 2014;

Având în vedere:
Expunerea de motive al Primarului comunei Suseni nr. 2968/2014;
Raportul de specialitate nr. 2969/2014 întocmit de Secretarul Comunei Suseni;
Raportul  de  avizare  al  Comisiei  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi

urbanism nr. 59/2014;
Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei  Suseni  nr.  66/2014  privind  aprobarea

Regulamentului şi al Caietului de sarcini al Serviciului public de salubrizare al Comunei
Suseni;

Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2013 privind revocarea Hotărârii CL nr. 57/2012 și
aprobarea  Documentului  de  poziție  privind  implementarea  proiectului  ”Sistem  de
management  integrat  al  deşeurilor  în  judeţul  Harghita”,  a  Studiului  de  Fezabilitate,  a
indicatorilor tehnico-economici  și  a Planului anual de evoluţie a tarifelor  și  taxelor pentru
proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

În conformitate cu prevederile:
-Legii  nr.  51/2006,  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-Legii nr. 101/2006, Legea serviciului public de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare; 
-Regulamentul-cadru  al  serviciului  de  salubrizare  a localităţilor  aprobat  prin  Ordinul  nr.
110/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C;
-Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Ordinul  nr.  111/2007 al  Preşedintelui  A.N.R.S.C privind aprobarea caietului  de sarcini-
cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor;
-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare  la  atribuire  contractelor  de  achiziţie  publică  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;

1



Cu respectarea prevederilor  Legii  nr.  52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct 14, art. 45
respectiv  art.  115  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,
modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare a Comunei
Suseni, judeţul Harghita, prin licitaţie publică deschisă, pe o durată de 5 ani, începând de
la data semnării contractului de delegare.

Art.  2 Se aprobă Studiul de oportunitate, Documentaţia de atribuire şi Caietul de
sarcini  aferent  procedurii  de  delegare  a  Serviciului  public  de  salubrizare  al  Comunei
Suseni, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3 (1)  Se  desemnează  Comisia  de  evaluare  a  ofertelor,  pentru  atribuirea
contractului  de  delegare  a  Serviciului  public  de  salubrizare  a  Comunei  Suseni  în
următoarea componenţă:

 Preşedinte: KOVACS ILEANA EVA secretar Comuna Suseni 
 Membru: EGYED  IMRE  ANDRAS,  inspector  în  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Suseni
 Membru: BANYASZ  ETELKA,  inspector  în  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Suseni
 Membru: SAJGO  ANNAMARIA,  inspector  în  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Suseni
 Membru: TODOR  LEVENTE  BELA  inspector  în  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Suseni
 Membru supleant COSTEA ENIKO referent de specialitate în cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Suseni.
(2) Complexitatea proiectului, respectiv lipsa specialiştilor în domeniu în cadrul aparatului
de specialitate  al  Primarului  Comunei  Suseni  justifică necesitatea implicării  unui  expert
cooptat pentru evaluarea tehnică a ofertelor. În acest sens, pentru sprijinirea Comisiei de
evaluare se desemnează dl. GYORGY ISTVAN PETER, specialist extern cooptat. 
(3) Membrii Comisiei  vor proceda la organizarea şi  desfăşurarea procedurii  de achiziţie
publică.
(4)  Atribuţiile  Comisiei  sunt  cele  prevăzute  în  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.
34/2006, modificată şi completată şi în Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 
(5) Atribuţiile şi responsabilităţile expertului cooptat sunt:
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot
determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; 
c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei
sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant
(6) Expertul  cooptat nu are drept de vot,  însă are obligaţia de a elabora un raport  de
specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza
expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere. 
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Art. 4 Se desemnează primarul comunei Suseni, dl. Egyed Jozsef pentru semnarea
Contractului de delegare a Serviciului public de salubrizare a Comunei Suseni.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Suseni.

Art.  6  Prezenta  Hotărâre  se  comunică:  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Harghita,
Primarului comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţă publică.

Nr. 67
din 27 noiembrie 2014

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
       Secretar 

     Marthy Barna Kovács Ileana Éva
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