
         R O M Â N I A                                             
 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            
MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              
     CONSILIUL  LOCAL 
 

                                                               
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentației specifice delegării serviciului de salubrizare al 
Municipiului Medgidia, județul Constanța 

 
 

 

           Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 
26 august 2021, 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 135/11.08.2021 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al 
primarului municipiului Medgidia nr. 21169/11.08.2021; 

- raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare Servicii Publice, întocmit sub nr. 
20714/05.08.2021; 

- raportul de specialitate comun al Biroului Juridic și Biroului Achiziții Publice, înregistrat sub nr. 
21262/11.08.2021; 

- prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. e), art. 29 alin. (1), alin. (8) lit. b) și alin. (9), precum și ale 
art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republiată, cu 
modicările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice; 

- prevederile Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;  

- prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- prevederile art. 14 alin. (1), (2) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și 
agricultură(Comisia A), cel al Comisiei pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, 
lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, arhitectură și 
urbanism(Comisia B) și al Comisiei pentru probleme de administrație publică locală, juridică și de 
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor(Comisia C); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21589/16.08.2021, al compartimentului relații publice și 
presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 



     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (7) lit. n), ale art. 
139 alin. (1) și (3) lit. a) și h) coroborate cu cele ale art. 5 lit. cc), precum și ale art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul 
Medgidia, județul Constanța prin contract de delegare a gestiunii, pentru o perioadă de 1 an, cu 
posibiltate de prelungire prin act adițional aprobat prin hotărâre a autorității deliberative. 

Art. 2 – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor 
optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Medgidia, județul 
Constanța, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al municipiului Medgidia, 
județul Constanța, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 5 – Se aprobă proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei nr. 4 care face parte 
integrantă din prezeenta hotărâre. 

Art. 6 – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se încredințează 
Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului Juridic, Biroului Achiziții Publice, Direcției 
Economice și Serviciului Monitorizare Servicii Publice, potrivit competețelor legale ce le revin. 

(2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației în 
susținerea hotărârii revin persoanelor semnatare în calitate de specialiști ce au întocmit și susținut 
proiectul de hotărâre. 
 Art. 7 - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța 
pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului Juridic, Biroului 
Achiziții Publice, Direcției Economice și Serviciului Monitorizare Servicii Publice, în vederea ducerii la 
îndeplinire, precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin 
publicarea in Monitorul Oficial Local. 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă(doamna consilier 

local Vlădescu Luminița) şi 3 abţineri(domnii consilieri locali Radu Sorin – Elvis, Sali Sabri și Moșescu Bogdan 

– Marian) din totalul de 17 consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

           Red. în 9 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou Juridic, 1 ex. Birou Achiziții Publice, 1 ex. Direcția 

economică, 1 ex. Serviciului Monitorizare Servicii Publice; 1 ex. Compartiment Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

 ……………………… 
Sorina  EFTIMI 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 


