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  PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare,  

a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune  

a serviciului public de salubrizare menajera si a contractului de delegare de gestiune prin concesiune  

a serviciului de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava 

 

 Consiliul Local al Municipiului Suceava; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, Ion Lungu, a 

Viceprimarului Lucian Harsovschi şi a Viceprimarului Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr.            /          2015,   

raportul Compartimentul Ecologizare, înregistrat cu nr.             /          2015, raportul Comisiei de Servicii 

Publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicata, a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, a O.U.G. nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a HCL 302/2009 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de salubrizare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), art. 36 alin. (6), art. 45 alin. (3), art. 47, art. 49, din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public 

de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava conţinut în Anexa I care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră  pe raza Municipiului 

Suceava. 

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune serviciului public de 

salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava, conţinut în Anexa II care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe 

raza Municipiului Suceava, conţinut în Anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se împuterniceşte domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze contractul 

de delegare de gestiune prin concesiune rezultat în urma licitaţiei publice deschise a serviciului public de 

salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava. 

Art.6. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcţia Ecologizare - Compartimentul Ecologizare, va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
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