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H O T Ă R Â R E A  NR. 7/2020 

privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

încheiat cu utilizatorii persoane fizice și juridice  

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 17/2020, emisă de  primarul comunei 

Dăneşti; 

Având în vedere: 

- - adresa nr.2439/2019 a S.C. RDE-HURON S.R.L. cu sediul înMiercurea-

Ciuc; 

- Contractului de concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.55/21.10.2019 

- Referatul de aprobare nr.24/2020 emisă de primarul comunei Dăneşti și 

raportul de specialitate nr.25/2020 întocmit de consilierul de achiziții 

publice la proiectul de hotărâre, 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Dăneşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.65/2018 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

public de salubrizare al comunei DĂNEȘTI; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.66/2018 privind 

aprobarea documentelor suport pentru procedura de concesiune 

”SERVICII DE SALUBRIZARE, COMUNA DĂNEȘTI”; 

- HOTĂRÂREA Consiliului Local al comunei Dănești nr.40/2019 privind 

actualizarea documentației de atribuire pentru procedura de concesiune 

”SERVICII DE SALUBRIZARE, COMUNA DĂNEȘTI”; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești 53 / 2019 privind 

încheierea contractului de concesiune a gestiunii serviciilor de Salubrizare 

în comuna Dănești 

Luând în considerare prevederile Ordinului Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.112/2007 

privind aprobarea Contractului –cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localităților; 
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In temeiul prevederilor art.13, alin.3 din Legea nr.101/2006 Legea serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, actualizată, 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 și 3, lit.i, art.23, alin.2 din Legea 

nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, 

În temeiul art.129 alin. 1 și alin 2 lit.”d”, alin. 7, lit. „n”, art.139 alin.1 şi art.196 

alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

CODUL ADMINISTRATIV; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1. Se aprobă Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

încheiat cu utilizatorii persoane fizice, beneficiare de serviciu, în forma și 

conținutul prezentat conform anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotarâre. 

            Art.2. Se aprobă Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

încheiat cu utilizatorii persoane juridice, beneficiare de serviciu, în forma și 

conținutul prezentat, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotarâre. 

           Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Dănești, prin Compartimentul financiar-contabil, impozite şi 

taxe al Primăriei comunei Dăneşti. 

           Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dănești, 

Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei comunei 

Dăneşti şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita. 

Dăneşti, la 29 ianuarie 2020 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

             Both Ágoston                      Secretar general 

       Bogács Angyalka-Klára 


