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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 
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               HOTĂRÂREA NR. 215 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 162 

din 27 februarie 2020 privind preluarea bunurilor de colectare deşeuri – 

eurocontainere şi europubele de la SC ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. 

– HUŞI şi transmiterea acestora către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitara a judeţului Vaslui în vederea utilizãrii acestora în «Sistemul 

integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui»  

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Adresa  A.D.I.V  nr  66 din  26.02.2020 , înregistratã la Primãria 

Municipiului Huşi  la nr  5052 din  27.02.2020 ; 

• Referatul  SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Huşi nr. 1349 din 28.04.2020, 

înregistrat la Primãria Municipiului Huşi la nr. 8647 din 28.04.2020 ;                      

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.8661 din 

28.04.2020 ; 

• Raportul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Huşi nr .1352 din 28.04.2020 

şi Raportul Compartimentului juridic nr. 8805 din  29.04.20202020; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplinã, pentru administraþie publicã  

localã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitecturã ; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 
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           În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) din 

Ordonanţa de Urgentã nr.57/2019  , Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr.36 /21 februarie 2011 privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire 

la înfiinţarea operatorului de servicii de salubrizare , aprobarea înfiinţării 

operatorului de servicii de salubrizare S.C ECOSALUBRIZARE PREST SRL  

HUŞI prin reorganizarea Serviciului de Salubrizare Huşi şi a modului de delegare a 

gestiunii prin atribuire directã a serviciului public de salubrizare în municipiul Huşi 

, art. 10,alin.1),alin2) ; Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului nr. 58 /2011 , 

privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare cãtre 

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Huşi ,  Hotãrârea Consiliului Local al 

Municipiului nr.25 din27 ianuarie 2011 privind integrarea contractului de 

salubrizare existent în municipiul Huşi , în proiectul « Sistem integrat de 

management al deşeurilor solide  în judeţul Vaslui » ;HCL nr. 327/2018 privind 

aprobarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare nr.9598/2011 ,  Adresa nr 478 din 17.02.2020 din partea  noului operator  

S.C. URBANA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Huşi cu nr. 4074 din  

17,02,2020 ,  Legii nr. 51/2001 privind serviciile comunitare de utilitãþi publice cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare ,Legii nr 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor ; Ordinul de începere nr 25 din 23.01.2020 pentru prestarea serviciilor 

de salubrizare ; 

           În temeiul prevederilor art.139 alin (1) şi alin.(3) lit.g) şi art. 196 alin(1)  lit 

a) din Ordonanţa de Urgentã nr.57 /2019 privind Codul Administrativ ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

           Art.1.(1) Se aprobă    modificarea   Anexei nr.1 a  Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr. 162 din 27 februarie  2020 privind  preluarea  

bunurilor de colectare deşeuri – eurocontainere  şi  europubele   de la SC 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUŞI şi transmiterea acestora către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara a judeţului Vaslui  , în vederea utilizãrii  

acestora în “ Sistemul integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul 

Vaslui “, în sensul înscrierii corecte la pct.2 col.3  a sumei de  

68.610 ,71 lei în loc de 152854,24 lei .  

         (2)  Anexa nr. 1 modificatã  conforma alin.(1) va avea  conţinutul prevãzut 

în Anexa , care face parte integrantã din prezenţa hotărâre . 

             Art.2.Celelalte prevederi  ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr 162 din 27 februarie 2020  privind preluarea bunurilor de colectare deşeuri 

- eurocontainere  şi europubele de la SC “ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI“ 

S.R.L.HUŞI  şi transmiterea acestora cãtre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarã 



a judeţului Vaslui în vederea utilizãrii acestora în “Sistemul integrat de management 

al deşeurilor solide în judeţul Vaslui “ – Zona III Huşi , rãmân neschimbate . 

        Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã primarul 

municipiului Huşi şi S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.HUŞI.  
 

 

 

                                                                                         HUŞI  ,   28  mai  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

             Cristinel Popa                                                       Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 


