
                                           ROMÂNIA  
JUDEŢUL SATU MARE 

                                       COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
 

   HOTĂRÂREA  Nr. 7 / 31.01 2014 
privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru unele activităţi din cadrul serviciului public de 
salubrizare a comunei Apa 
 Consiliul local al comunei Apa , judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.01.2014. 
  Având în vedere Expunerea de motive nr.97/27.01.2014 a primarului comunei 
Apa la prezentul proiect de hotărâre; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14,  art.45 alin. (3) şi  
art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă organizarea serviciului comunitar de utilităţi publice – serviciul public 
de salubrizare a comunei Apa, cuprinzând activităţile:  

- precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

- sortarea deşeurilor municipale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi 
energetică a deşeurilor; 

- colectarea, transportul, sortarea  şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 
construcţii şi demolări; 

-  măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ. 
Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune pentru activităţile serviciului public de 

salubrizare a comunei Apa, menţionate la art.1, ca fiind gestiunea delegată. 
Art.3. Delegarea gestiunii activităţilor serviciului de salubrizare se va realiza prin 

intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Someş-Tur”, în baza unui mandat special 
prealabil acordat de Consiliul Local Apa, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.4.   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Apa nr.21/2013 privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru unele activităţi 
dintre cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Apa. 
 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Apa şi reprezentatul comunei Apa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Someş-Tur”. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” . 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

Boboşan Marius-Sorin                                                                Moldovan  Vasile 
 

RED : M.V. în 4 EX. 

 



COMUNA APA 
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Nr. 97 / 27.01.2014  

EXPUNERE DE MOTIVE  

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru unele activităţi din 
cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Apa 

Prin H.C.L. Apa nr.21/2013 a fost stabilita modalitatea  gestiunii pentru următoarele  
activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei: 
- precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
- sortarea deşeurilor municipale, prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a 
deşeurilor; 
- colectarea, transportul, sortarea  şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 
demolări. 

În prezent, pentru asigurarea unor condiţii normale de trai întregii comunităţi din Apa 
este necesar ca serviciul de salubrizare să fie extins şi în ceea ce priveşte următoarele activităţi:  

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ. 
Având în vedere faptul că este necesar să fie stabilită modalitatea gestiunii şi pentru 

aceste activităţi de salubrizare, pentru asigurarea unui cadru legislativ local unitar, evitând 
existenţa mai multor hotărâri ale Consiliului Local cu conţinut similar; se impune adoptarea 
acestei hotărâri cuprizând toate cele 5 tipuri de activităţi şi abrogarea prevederilor H.C.L. Apa  
nr.21/2013. 
 Gestiunea serviciului public comunitar de salubrizare la nivelul unei comune reprezintă 
modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciului de salubrizare în scopul 
furnizării sau prestării acestuia în condiţiile stabilite de consiliul local al unităţii administrativ-
teritoriale respective.  
 Autoritatea deliberativă locală stabileşte modalitatea de gestiune a serviciului de 
salubrizare ca fiind directă sau delegată, ţinând cont de natura şi starea serviciului, de necesitatea 
asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale comunei, 
precum şi de mărimea şi complexitatea sitemelor de utilităţi publice. 
 Unităţile administrativ-teritoriale: Livada, Agriş, Apa, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, 
Halmeu, Medieşu Aurit,  Micula, Porumbeşti, Turţ şi Turulung s-au obligat să gestioneze în 
comun în următorii ani serviciul public comunitar de salubrizare, iar în acest sens au fost 
înfiinţate Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 
Salubrizare al Localităţilor ,, Someş-Tur” şi operatorul regional S.C.,, Tur-Someş Livada” S.R.L.  

În aceste condiţii, gestiunea adecvată este cea delegată, atribuită direct operatorului 
regional în condiţiile art. 31 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Luând în considerare prevederile: 
 - Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi   
completările ulterioare; 
 - art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14,  art.45 alin. (3) şi  art.115 alin.(1) lit.b) din  
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 
215/2001privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

INIŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru unele activităţi din cadrul 
serviciului public de salubrizare a comunei Apa 

  PRIMAR, 
Apan Mihai 



Primăria Apa 
Compartimentul situaţii de urgenţă 
Nr.  98 / 27.01.2014      

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru unele activităţi din cadrul 
serviciului public de salubrizare a comunei Apa 

 

Având în vedere faptul că este necesar a fi stabilită modalitatea gestiunii şi pentru 
următoarele activităţi de salubrizare: 

 - măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ;  pentru asigurarea unui cadru legislativ local unitar, evitând existenţa 
mai multor hotărâri ale Consiliului Local cu conţinut similar, se impune adoptarea acestei 
hotărâri cuprizând toate cele 5 tipuri de activităţi ale serviciului şi abrogarea prevederilor H.C.L. 
Apa  nr.21/2013. 

 
 Există două modalităţi de gestiune serviciului public de salubrizare, la fel ca şi în cazul 
tuturor serviciilor publice comunitare, şi anume: gestiune directă şi gestiune delegată. 
  Având în vedere faptul că au fost înfiinţate Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară,, 
Someş-Tur”  şi  operatorul regional de salubrizare S.C.,, Tur-Someş Livada” S.R.L., gestiunea 
delegată este forma potrivită în această situaţie. 
 ,,Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei 
publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe 
seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate 
ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente 
serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza 
unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii”; aceasta fiind definiţia 
legală stabilită prin dispoziţiile art.29 alin.(1) din Legea nr.51/2006. 

În conformitate cu prevederile: Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi   completările ulterioare; art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi 
art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14,  art.45 alin. (3) şi  art.115 
alin.(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.44 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Pentru aceste considerente; 

 

SUSŢINEM: 

 Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru 
unele activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Apa 

 

Inspector 

Mureşan Cristian-Marcel 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru unele 
activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Apa 

 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 

 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, 
spre dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 

 

APA la data 31.01.2014 

 

PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 

 

      Trandafir  Vasile-Radu                                Dârle Radu-Gheorghe 

 

 

 


