
R O M Â N I A 
JUDEȚUL MARAMUREȘ 

O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 80 / 2019 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului 

de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a  

modului de gestiune a Serviciului și a Caietului de sarcini  

 

 Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 19.12.2019 

 

 Având în vedere :  

- Raportul prezentat de viceprimarul orașului Seini cu privire la necesitatea aprobării unor 

măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare în orașul Seini. 

- Proiectul de hotărâre prezentat ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al orașului Seini ; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului ; 

- Caietul de sarcini prezentat. 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

           În conformitate cu prevederile art.2, al.3, lit.g, art.6, al.1, lit.e și h , art.12, 14, al.2 din 

Legea nr.101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, art.22, art.29, art.30, al.2 din Legea nr.51/2006 privind Serviciile 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului  A.N.R.S.C nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al Serviciului de 

salubrizare a localităților, Ordinului  A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea caietului de 

sarcini cadru al Serviciului de salubrizare. 

  În baza art. 129 al.1, al.2, lit.d, al.7, lit.i și n, art.139 și art.196, al.1, lit.a din 

OUG.57/2019 privind Codul administrativ.   
  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Seini, 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2 – Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea 

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Seini ca fiind ,,Gestiunea delegată prin 

concesiune.᾽᾽ 



 

 

 Art. 3  – Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a 

Serviciului de salubrizare pentru  activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul 

Seini,  conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Serviciul Comunitar de Utilități Publice Seini. 

 

 Art. 5  – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției prefectului Județul Maramureș; 

- Primarul orașului Seini; 

- SCUP Seini; 

- Serviciului urbanism  din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Se publică pe Site. 

 

     Seini la 19.12.2019       

                                                                                                                                                                            

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

               Bodea Octavian                                                                  Secretar general, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consiliul  local  al  orașului  Seini 

 

Comisia  pentru administrație publică locală 

 
 

 

 

A V I Z 

 
 

          Comisia pentru administrație publică locală din cadrul Consiliului Local al 

orașului Seini luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Seini, a  modului de 

gestiune a Serviciului și a Caietului de sarcini pentru acesta și ținând cont de 

propunerile făcute îl: 
 

 

 

Avizează   favorabil 
      

 

Comisia:   

 

1. Micle Ovidiu  ____________________ 

2. Pop Mihai  ______________________ 

3. Bodea Octavian  __________________ 

4. Sasca Ovidiu  _____________________ 

5. Adoreanu Zamfir __________________ 

 

                                                                                      

                                                                                        Seini la 

                                                                             13.12.2019 

 

 

 



 

Primăria orașului 

         Seini  

  

 

 

 

 

 

A V I Z 
 

 

 Secretarul orașului Seini analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare pentru activitatea 

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Seini, a  modului de gestiune a Serviciului 

și a Caietului de sarcini pentru acesta, constată legalitatea acestuia și îl: 

 
 

Avizează favorabil 

 

 

  Seini la  

13.12.2019 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                            Secretar general,                                                                                                                                          

                                                                            Bud Ioan 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 R O M Â N I A 
JUDEȚUL MARAMUREȘ 

O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

PROIECT DE HOTARARE  2019 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului 

de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a  

modului de gestiune a Serviciului și a Caietului de sarcini  

 

 Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 19.12.2019 

 

 Având în vedere :  

- Raportul prezentat de viceprimarul orașului Seini cu privire la necesitatea aprobării unor 

măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare în orașul Seini. 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului ; 

- Caietul de sarcini prezentat. 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

           În conformitate cu prevederile art.2, al.3, lit.g, art.6, al.1, lit.e și h , art.12, 14, al.2 din 

Legea nr.101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, art.22, art.29, art.30, al.2 din Legea nr.51/2006 privind Serviciile 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului  A.N.R.S.C nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al Serviciului de 

salubrizare a localităților, Ordinului  A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea caietului de 

sarcini cadru al Serviciului de salubrizare. 

  În baza art. 129 al.1, al.2, lit.d, al.7, lit.i și n, art.139 și art.196, al.1, lit.a din 

OUG.57/2019 privind Codul administrativ.   
  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Seini, 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2 – Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea 

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Seini ca fiind ,,Gestiunea delegată prin 

concesiune.᾽᾽ 

 

 



 Art. 3  – Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a 

Serviciului de salubrizare pentru  activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul 

Seini,  conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Serviciul Comunitar de Utilități Publice Seini. 

 

 Art. 5  – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției prefectului Județul Maramureș; 

- Primarul orașului Seini; 

- SCUP Seini; 

- Serviciului urbanism  din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Se publică pe Site. 

 

     Seini la 19.12.2019       

 
                                                                                                                                                

Primar, 

Tulbure Gabriela 
 

 
 

 

 

 

 


	Primăria orașului

