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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 

 
 

H O T A R A R E 
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 Hotararea nr. 11 Consiliului local al comunei Bodesti din 26.03.2009 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului bublic de salubrizare  precum si  
Hotararea Consiliului local al comunei Bodesti nr. 33 din 23.07.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 11 din 
26.03.2009 

Examinand contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bodesti 
prin concesiune  nr.  5308 din 28.12.2009, precum si actul aditional nr. 1 din 2.12.2011 la contractul de 
delegare. 

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 aprobă delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al 
comunei Bodesti. 
Art.2.  Se aprobă Regulamentul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din 
comuna Bodesști, conform Anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotărâri. 
Art.3.  Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de 
salubrizare din comuna Bodești, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri . 
Art.4.  Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 
din comuna Bodești, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri . 
Art.5.  Se aprobă modelul Contractului –cadru de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare din comuna Bodești, conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri . 
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Art.6.  Organizarea licitaţiei pentru delegarea serviciului public de salubrizare din comuna 
Bodești prin concesiune se va realiza prin grija compartimentului intern specializat de achiziţii 
publice iar componenţa comisiei va fi stabilită prin dispoziţia primarului. 
Art.7- Se împuterniceşte primarul comunei Bodești, d-nul Macovei Ioan să semneze contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Bodești, cu câştigătorul licitaţiei. 
Art.8. Secretarul comunei va inainta si comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta 
hotarare. 

 
 

 
 

Nr. 7 din 28.03.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri. 

 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 


