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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.327  
privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare de gestiune a serviciilor de 

salubrizare din municipiul Husi nr. 9598 din 01.04.2011  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

          Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea actului aditional la contractul de 

delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare din municipiul Husi nr. 9598 din 01.04.2011; 

Referatul domnului Ing. Neculai Popa administrator S.C. ”ECOSALUBRIZARE PREST” 

inregistrat la Primaria Municipiului Husi nr .27777 din 13.11.2018; 

          In conformitate cu prevederile art.1, alin.2) ,lit.e), art. 8 ,art.22, art.28 ,alin.2
1
, din 

 
Legea nr.51 

din 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevederile art. 2, art.4 ,lit.3), art.6, art. 12, alin.1, lit.a alin.2-3 ,art.13 ,lit.a) 

,art.14 ,alin.2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor ,cu modificarile si 

completarile ulterioare; Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului cadru 

al serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea 

Caietuluii de sarcini cadru al serviciului public de salubrizare; HCL nr. 99 privind aprobarea 

Regulamentului pentru prestarea serciilor de salubrizare in municipiul Husi prin SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI; Licenta nr 2559 din 12.09.2013, clasa 2 pentru 

Serviciul public de salubrizare a localitatilor, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

          In temeiul art.36 alin.( 2) litera d) ,alin.6 ,lit.a ,pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se stabilesc activitatile de baza prevazute la Cap. II, art.2 privind serviciile de 

salubrizare din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare din municipiul Husi 

nr. 9598 din 01.04.2011, in vederea obtinerii licentei clasa 2, dupa cum urmeaza: 

           a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare 

provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat ,fara a 

aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice ,baterii si acumulatori  

           b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice : 
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          c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ;                       

          d) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora. 

 

         Art.2. Prevederile art.1 de mai sus vor face obiectul unui act aditional la Contractul de 

delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare din municipiul Husi nr. 9598 din 01.04.2011, 

conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

        Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi, inginer Ioan Ciupilan, sa semneze actul 

aditional la contractul de delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare din municipiul Husi nr. 

9598 din 01.04.2011 in numele si pentru municipiul Husi  

 

           Art.4 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi, administratorul societatii “ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI - domnul ing.Neculai 

Popa.  

 

 

                                                                              HUȘI, 21 noiembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,      Contrasemnează, 

     Victor  Blănariu                                         Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


