
  

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

 
H O T A R A R E  

privind modificarea Hotararii Consiliului local Bodesti nr. 7 din 28.03.2013 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de salubrizare al comunei Bodesti prin concesiune 

 
 Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;   

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitãtilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararea Guvernului Romaniei nr. 71/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri publice si a 
contractelor de concesiune de servicii prevãzute în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, ale Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitãti Publice  nr. 110/2007  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localitãtilor, ale Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti 
Publice, nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitãtilor  
si Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã; 

Vazand notificările  la documentatia de atribuire cu numarul 103949 - Delegarea gestiunii serviciului 
public de salubrizare al comunei Bodesti, judetul Neamt, facute de Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, precum si referatul Consilierului UAT cu nr. 3734/2013; 

In temeiul dispozitiilor art. 36, alin.(2) litera ‘d’, alin (6) lit. ‘a’, pct 14, ale art. 45 si ale art. 115 alin. 
(1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se modifica anexa 2  - Studiu de Oportunitate  la  Hotararea Consiliului local Bodesti nr.  7 din 
28.03.2013 dupa cum urmeaza: 

 1.  art. 9   din Capitolul IX va avea urmatorul cuprins : 

 Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin :  Licitaţie publică 
deschisă; 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de 
participare şi data depunerii ofertelor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă 
adecvată şi suficientă pentru elaborarea ofertelor. 
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 
de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

2. art. 21 din Capitolul IX se abrogă. 
Art.2.  Se modifica anexa 1 – Regulamentul de delegare a serviciului public de salubrizare si   anexa 2  - 
Studiu de Oportunitate,  la  Hotararea Consiliului local Bodesti nr.  7 din 28.03.2013 in sensul ca se elimina 

totate solicitarile referitoare la OHSAS 18001, intrucat sunt restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 

509/2011. 
Art.3. Secretarul comunei va inainta si comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare. 

 
Nr. 26 din 25.07.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru; 0 voturi contra;0 abţineri. 

 
Preşedinte de şedinta, 

Păvăloaia Mihai 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 



  

 

 
 

 

 


