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     HOTĂRÂREA Nr.10/2021      

   ====================================== 

privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a  comunei VALEA 

VINULUI 

 

 

 Consiliul Local al comunei VALEA VINULUI, întrunit în ședința ordinara la data de 31.03.2021; 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.571/24.03.2021,a primarului comunei VALEA VINULUI  la prezentul proiect de 

hotărâre; 

Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local nr.572/24.03.2021; 

Raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Valea Vinului nr.573 /24.03.2021; 

 În conformitate cu prevederile art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 alin.(1), alin.(2) lit.b), 

alin. (4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare si ale  art.12-14 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare:   

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n), art.136 

alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 

           

 Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind alegerea modalității gestiunii serviciului de 

salubrizare a Comunei VALEA VINULUI, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modalitatea de gestiune pentru serviciul public salubrizare a localităţilor comunei 

ca fiind gestiunea delegată.  

Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei VALEA 

VINULUI . 

 

 

          Valea Vinului,31.03.2021  

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA     

 MORAR IONEL      SECRETAR GENERAL UAT    

        OROS ALEXANDRU 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
Nr.total al consilierilor in functie –11;     Voturi pentru _______  10; 
Nr.total al consilierilor prezenti –10 ;   Voturi impotriva ______ 0; 
Nr.total al consilierilor absenti –  0;    Abtineri ________   0  ; 
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        = PROIECT =        

     HOTĂRÂREA Nr. 10 /2021      

   ====================================== 

privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a  comunei VALEA 

VINULUI 

 

 

 Consiliul Local al comunei VALEA VINULUI, întrunit în ședința ordinara la data de 31.03.2021; 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.571/24.03.2021,a primarului comunei VALEA VINULUI  la prezentul proiect de 

hotărâre; 

Avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local nr.572/24.03.2021; 

Raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Valea Vinului nr.573 /24.03.2021; 

 În conformitate cu prevederile art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 alin.(1), alin.(2) lit.b), 

alin. (4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare si ale  art.12-14 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare:   

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n), art.136 

alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 

           

 Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind alegerea modalității gestiunii serviciului de 

salubrizare a Comunei VALEA VINULUI, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modalitatea de gestiune pentru serviciul public salubrizare a localităţilor comunei 

ca fiind gestiunea delegată.  

Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei VALEA 

VINULUI . 

 

 

 

 

       Valea Vinului,24.03.2021  

 

 

 

      Iniţiator proiect     Avizeaza    

  Primar,      Secretar general UAT    

  Radu Cristea      Oros Alexandru COMUNA VALEA VINULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI  VALEA VINULUI 

Nr.571/24.03.2021 

 

        REFERAT DE APROBARE      

    ===================================== 

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de salubrizare 

a Comunei VALEA VINULUI  

  

 

 

În conformitate cu dispozițiile legale, se impune aprobarea unui Studiu de oportunitate în vederea 

alegerii uneia dintre modalitățile gestiunii serviciului de salubrizare: directă sau delegată; 

Potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Autorităţile administraţiei publice locale sunt 

libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea 

lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi 

publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv 

toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui 

serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi 

publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.” 

,,Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 

utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai 

multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de 

delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia 

operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia 

acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme., în conformitate cu dispozițiile art.29 din Legea 

nr.51/2006. 

 Potrivit dispozitiilor art.29 alin.(4) din Legea nr.51/2006; 

,,Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menţionaţi la art. 2 

lit. g), care pot fi: 

  a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

capital social privat; 

  b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

capital social mixt.” 

 Luând în considerare art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n), art.136 

alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 În conformitate cu prevederile art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 alin.(1), alin.(2) lit.b), 

alin. (4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare si ale  art.12-14 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare:   

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, am 

procedat la prezentarea și motivarea: 

Proiectului de hotărâre privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de salubrizare 

a Comunei VALEA VINULUI  

 

       Primar, 

       Radu Cristea 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI  VALEA VINULUI 

Nr.573/24.03.2021  

 

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a 

Comunei VALEA VINULUI  

 

În conformitate cu prevederile art.22 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,   ,,Modalitatea de gestiune a serviciilor de 

utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea 

serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de 

perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea 

sistemelor de utilităţi publice”. 

 Luând în considerare prevederile:  art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 alin.(1), alin.(2) 

lit.b), alin. (4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare si ale  art.12-14 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

cu modificările şi completările ulterioare, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n), 

art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

PROPUN: 

Adoptarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de 

salubrizare a Comunei VALEA VINULUI  

 

 

 

               

    SECRETAR GENERAL UAT       

    OROS ALEXANDRU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
COMUNA VALEA VINULUI 
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA PERMANENTA 
Nr.569/24.03.2021 
 

           A V I Z           

         ================                  

la proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a 

Comunei VALEA VINULUI  

 
 

        

   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din data de  

24 martie 2021,analizand proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul 

public de salubrizare a Comunei VALEA VINULUI,a constatat ca in conformitate cu : 

prevederile art.22 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

 ,,Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi 

starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de 

perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de 

utilităţi publice”. 

 

       Proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a 

Comunei VALEA VINULUI  a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si   

cuprinde  masuri necesare si legale care trebuie indeplinite in conformitate cu actele normative  in vigoare ;
                        

   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare , comisia 
de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea Vinului 
sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.       
              

 
 
 
      Comisia permanenta:  

   Ghilea Gheorghe – Sorin  – presedintele comisiei 
    Pop Calin – secretarul comisiei 
   Budai Ioan-Cristian - membru 
    Seucan Eduard-Iulius –membru  
    Fernea Marius –Roger –membru 
 
 
 
 

   

 


