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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  18   consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 371 

privind înfiintarea activității distincte  de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în 

cadrul  Serviciului de Salubrizare al  municipiului  Huși, precum si aprobarea 

Studiului de fundamentare, Regulamentul si  Caietul de sarcini pentru 

activitatea  de deratizare, dezinsectie si dezinfectie în municipiul Huși , județul  

Vaslui  

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic  nr.  31526 din 21.11.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind 

înfiintarea activității distincte  de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, 

în cadrul  Serviciului de Salubrizare al  municipiului  Huși, precum si 

aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentul si  Caietul de 

sarcini pentru activitatea  de deratizare, dezinsectie si dezinfectie în 

municipiul Huși , județul  Vaslui ; 

• Raportul Biroului Tehnic  nr. 31527 din 21.11.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr.  31606 din 21.11.2019. 

• 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 de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

• Avizul Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, 

munca,protectie sociala, protectia copilului, familie; 

             In conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1), alin. (3), lit. k), art. 6, alin. (1), 

lit. e), lit. h) și lit.l), art. 8, alin. (1), art.12, art. 14 din Legea serviciului de salubrizare 

a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 1, alin. (2), lit. e), art. 2, lit. e) şi g), art. 3, art. 8, alin. (3), lit.d), lit. i), 

art. 22 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare;prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice;Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-
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cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;Ordinul ANRSC mr. 111/2007 

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 

prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;prevederile art. 129  alin (2) lit. d) , 

alin. (6) lit.n) din din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ; 

            În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

           Art.1.Se aprobă înființarea activității de dezinsecție , dezinfecție și deratizare 

în municipiul Huși.        

     

           Art.2.Se aprobă  delegarea  prin concesiune a activității  de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare, in municipiul Huși . 

 

          Art.3.Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, 

dezinfecție şi deratizare, în municipiul  Husi  județul Vaslui , conform Anexei nr.1. 

 

          Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Indicatorii de 

performanţă pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare in  municipiul 

Husi ,judetul Vaslui  conform Anexei nr.2. 

 
          Art.5.Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție 

și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare al municipiului Husi ,judetul 

Vaslui ,  conform Anexei nr.3. 

 

          Art.6. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 

 

 
                                                                                     HUŞI  ,  26  noiembrie  2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ionel  Matei                                                                  Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


