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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.33  
privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi 

nr.58/18.03.2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind completarea Hotararii Consiliului 

Local al Municipiului Husi nr.58/18.03.2011 privind aprobarea contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – 

HUSI; 

           Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al Municpiului Husi nr. 36 

din 24 februarie 2011;          

            In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr.101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 

Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 

pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

ale Ordonnatei de urgenta a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie, a contraxctelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii; 

        In temeiul art.36 alin.(2) litera “d”, coroborat cu art.36 alin.(6) lit.”a” pct.14 si art.45 

alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 
 

             Art.1.  – Se aproba completarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local al 

Municpiului Husi nr.58 din 18 martie 2011 privind aprobarea contractului de delegare a 
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gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – 

HUSI cu alin (2) care va avea urmatorul cuprins: 

           ” Contractele de prestari servicii privind activitatile de salubrizare si activitatile de 

ecarisaj se vor incheia pentru fiecare an financiar“. 

           Art.2 - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
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