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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  14   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 107 

privind aprobarea  modificării Hotãrarii Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.58 din 18 martie 2011 pentru aprobarea contractului  de  delegare a 

gestiunii  serviciilor de salubrizare cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST 

S.R.L. HUȘI 

          

 

 Consiliul Local al municipiului Husi   ,  judetul Vaslui ; 

 

          Avand in vedere : 

 Referatul  SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.588 din 17.02.2020, 

înregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr. 4050 din 17.02.2020;                                       

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 4328 din 

18.02.2020 privind aprobarea  modificãrii Hotãrarii Consiliului Local al 

municipiului Huşi  nr.58 din 18 martie 2011 pentru aprobarea 

contractulu  de  delegare a gestiunii  serviciilor de salubrizare cãtre S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. -HUSI 

 Raportul administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi 

nr.601 din 18.02.2020 ; 

 Raportul Biroului Tehnic  nr. 4329 din 18.02.2020 ; 

 Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;       

 Avizul  Comisiei  pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător; 
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          In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice  nr 51/2006  , republicatã , cu modificãrile şi completãrile ulterioare , 

art.1,alin.2, lit.e, art.8 , art.22,art.28 ,alin2
1
  ;Conform Legii  101 /2006 art.2,art.4, 

lit3),art.6 ,art.12,alin.1,lit.a,alin 2-3,art.13,lit.a),art.14,alin.2 ) ;Ordinul A.N.R.S.C  

NR. 82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a 

localitãţilor ; HCL nr. 99 /29.04.2015 privind aprobarea  Regulamentului pentru 

prestarea    serviciilor de salubrizare in municipiul Husi prin S.C. 

ECOSALUBRIZARE   PREST S.R.L. – HUSI ; Licentei  nr. 4501 din 19.12.2018 

, acordata de A.N.R.S.C.  societãţii S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – 

HUSI ; Adresa  ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 

A JUDETULUI VASLUI , prin care face cunoscut ORDINUL DE INCEPERE 

NR. 25 din 23.01.2020  pentru   prestarea   serviciilor   aferente   contractului  de 

concesiune de servicii nr. 397 din 30.10.2018 “Delegarea gestiunii activitãţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale  şi altor fluxuri de deşeuri , 

componente  ale serviciului de salubrizare al judeţului Vaslui   Lotul 3 – ZONA 

HUSI “ , cu începere a activitãţilor de la 01.03.2020  a noului operator S..C 

URBANA BISTRITA, se impune  actualizarea activitãţilor din Contractul de 

delegare de gestiune nr. 9598 din 01.04.2011 ,si Anexa nr. 1 la Contractul de 

prestari servicii de salubrizare aprobat pe fiecare an financiar .  Conform 

CAPITOL VII –Drepturile pãrţilor ,Sectiunea I:Drepturile  concesionarului art.10 

,pct 4 din Contractul de delegare a concesiunii nr. 9598 din 01.04.2011 “de a iniţia 

modificarea şi/sau completarea prezentului contract ,în cazul modificãrii 

reglementãrilor  si/sau a condiţiilor tehnico – economice cae au stat la baza 

încheierii acestuia  ;  Ordonanţa de  Urgenţã nr. 74/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ; 

Legii nr.31/1990,cu modificãrile si completãrile ulterioare ; prevederile  art. 139 

alin (3)   si ale art. 129 alin.(2) ,lit .d) coroborat cu alin (7) lit.s)  din Ordonanta de 

Urgenta nr.57 /2019 privind  Codul administrativ  ;       

 

             HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se modificã  Contractul de delegare de gestiune a  serviciilor de 

salubrizare din municipiul Huşi prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 ,aprobat 

prin Hotãrarea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 58 din  01.04.2011 si 

modificat prin Hotãrarea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.126 din 

26.04.2018 ,   si Hotãrarea Consiliului Local al municipiului Husi nr 327 din21 

noiembrie 2018 ,începand cu data de 01.03.2020 , dupã cum urmeazã :  



            a)   Art.2 la  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 

9598 din 01.04.2011 se modificã si va avea urmatorul continut   :  

            “  Art.2 Serviciile de salubrizare concesionate cuprind urmãtoarele 

activitãti : 

       măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice : 

 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet ; 

   colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora unităţilor de ecarisaj;             

 colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor 

voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 

economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice etc);            

 colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 

gospodăriile populaţiei;  

 colectarea, transportul  şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitati de 

constructii si demolari  ; 

 desfiintarea platformelor abuziv infiintate , igienizarea zonelor limitrofe 

pana la zona limita a municipiului ; 

  lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m  aval, 75 m in amonte in 

zona podurilor  , podetelor ; 

 Alte activitati conexe ( reparatii cosuri stradale , reparatii containere , 

confectionare containere  reparatii auto , altele ) ; 

 Activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public ; 

          b) Se modificã pct.4 de la Art. 12 din Contractul de delegare  a gestiunii 

serviciului de salubrizare nr. 9598 din 01.04.2011 si va avea  urmatorul  continut : 

               “ 4 să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de salubrizare a localităţii aprobat prin   HCL nr 99 /2015 „ 

          c) Se abrogã pct.5,pct.7,pct. 25 si pct. 30 de la Art. 12 din Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 9598 din 01.04.2011  ; 
 

d) Art. 14 se modificã şi va avea urmãtorul  conţinut : 

          “    Art. 14  Indicatorii minimi  de performanţã sunt cei stabiliţi  în Anexa nr. 

1 la   Contractul de delegare de gestiune nr.9598 din 01.04.2011 . “ 



           e) Art.15  se modificã şi va avea urmãtorul conţinut: 

                  “ Art.15  

               Indicatorii minimi de performanţã pentru monitorizarea serviciilor de 

salubrizare din municipiul Husi ; 

      măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice  

Indicator  - suprafaţa curãţaţã 

                    golirea coşurilor stradale 

                     colectarea deseurilor abandonate  

                     igienizarea locurilor de încãrcare /colectare  

                     deseuri colectate din locuri neamenajate  

                     igienizarea recipientelor ( europubelelor ) de colectare  

 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet  

   Indicatori  -   suprafaţa deszapezitã prin intervenţia la arterele 

principale sa fie circulabile  si intersectiile fãrã acumulãri de zãpadã ; 

- inceperea activitãţii de curaţare a zapezii si gheţii 

- începerea activitãtii de prevenire si combatere a 

poleiului ; 

-  depozitarea zãpezii de pe domeniul public ; 

- Aprovizonarea cu material antiderapant ; 

   colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora unităţilor de ecarisaj; 

    indicator  - colectarea  cadavrelor de animale 

                        transportarea cadavrelor de animale 
             

 colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor 

voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 

economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice etc);  

 colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 

gospodăriile populaţiei;  

 colectarea, transportul  şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitati de 

constructii si demolari  (   indicator – conform Anexei nr. 7 la Legea nr 

211/2011 ;) 



 desfiintarea platformelor abuziv infiintate , igienizarea zonelor limitrofe 

pana la zona limita a municipiului Husi; “ 

          
                  f) Se modificã Anexa la  Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare nr. 9598 din 01.04.2011  şi va avea conţinutul prevãzut în Anexa 

nr.1  care face parte integrantă din  prezenta hotãrare . 

            Art.2.Se modificã Anexa nr. 2 la Hotararea  Consiliului Local al 

Municipiului Husi privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

de salubrizare cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE  PREST  S.R.L. – HUSI  , 

reprezentand Contractul de prestãri servicii privind activitãţile de salubrizare ,care 

se actualizeazã anual , pe fiecare an financiar şi va avea conţinutul prevãzut în 

Anexa nr. 2  care face parte integrantã din prezenta hotãrare . 

            Art.3.Prevederile art.1 , art.2 de mai sus vor face obiectul unui act adiţional 

,la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare din municipiul 

Huşi  nr. 9598 din 01.04.2011 . 

             Art.4 . Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi , inginer Ioan  

Ciupilan, sã semneze actul adiţional la contractul de delegare de gestiune a 

serviciilor de salubrizare din municipiul Huşi nr. 9598 din 01.04.2011 în numele şi 

pentru municipiul Huşi . 

            Art.5 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari  se insarcineaza 

primarul  municipiului  Husi  și  administratorul S.C. ECOSALUBRIZARE  

PREST S.R.L. HUSI . 
 

 

                                                                                   HUŞI  ,   27 februarie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


