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   HOTĂRÂREA  Nr. 40 / 28.11.2019 
privind aprobarea achiziţionării unor servicii  juridice de consultanţă având ca obiect atribuirea 

contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) 

lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Consiliul Local al Comunei APA, întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2019 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.1354/19.11.2019 a primarului Comunei APA, 
anexat prezentului proiect de hotărâre; 

Tinând cont de faptul că activităţile juridice cu privire la atribuirea contractului de prestare a 
serviciului de salubrizare a Comunei APA, în mod special de prestare a  activităților de colectare 
separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din 
activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și 
colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora,  in concordanta cu prevederile legale sunt de 
complexitate deosebită; 

Luand in considerare faptul ca aceste activitati juridice nu pot fi asigurate de personalul de 
specialitate, deoarece depasesc prin complexitate experiența profesionala a angajatilor cu studii 
juridice din Primarie; 

Raportat la prevederile art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, cu modificările ulterioare;   

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n),  
alin.(14), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

                 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii juridice de consultanţă 
privind serviciul public de salubrizare a Comunei APA, vizând stabilirea modalității gestiunii în 
baza unui studiu de oportunitate, contractul de delegare, regulamentul serviciului, caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, organizarea licitației, evaluarea ofertelor, desemnarea ofertei castigatoare, 
raspunsuri la eventuale contestații și actiuni în justiție având ca obiect atribuirea contractului și 
închierea contractului în concordanta cu dispozitiile legale.  
 (2) Serviciile de consultanță prevăzute la aliniatul precedent se referă la activitățile prevăzute 
la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din 
industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și colectarea și transportul 
deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 
exterioară a acestora. 
  Art.2. Se imputerniceste primarul Comunei APA să incheie contractul de achizitie publica 
de servicii juridice de consultanță privind atribuirea contractului de prestare a serviciului de 
salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind 



  

serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin 
acceptarea celei mai bune oferte tehnico-economice de pe platforma (catalogul electronic) 
SEAP/SICAP. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei si cu Institutia Prefectului 
Judetului Satu Mare.  
 

 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.139  din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ. Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 9,  Nr.consilieri 
absenţi: 2, Voturi ,,pentru,,: 9,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  

 
        Președinte de ședință                                                              

                   Gulyas Vasile       Contrasemnează 
              Secretar general UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 


