
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de salubritate 

 

Consiliul Local Dor Mărunt întrunit în ședința ordinară în data de 16 septembrie 2021 

 

 Având în vedere: 
• referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt înregistrat sub nr. 271/06.09.2021; 

• raportul de specialitate al Secretarului general, înregistrat sub nr. 272/06.09.2021; 

• Adresele ADI Salubris nr. 1395/2021 și 1431/14.09.2021 privind solicitarea de aprobare a documentației de 

atribuire a serviciilor de salubritate, înregistrată la primăria Dor Mărunt cu nr. 3956/06.09.2021; 

• Prevederile H.C.L. Dor Mărunt  nr. 47/06.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 159/16.09.2021; 

• Prevederile Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Calarasi" ; 

• Prevederile din cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

• Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și s), art. 196 alin. (1) lit. a) din cadrul Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

In temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de 

colectare şi transport a deşeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile din Zona 4 Ciocanesti, 

Județul Călărași. 

 Art. 2. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a 

activității de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare 

din Județul Călărași, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pebtru procedura de atribuire a Contractului de delegarea 

serviciului de colectare și transport al deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile Zona 4 

Ciocănești, județul Călărași, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Se împuternicește Primarul Comunei Dor Mărunt pentru realizarea oricărui act, fapt sau 

măsură necesară în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de 

colectare şi transport a deşeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile din Zona 4 Ciocanesti, 

Județul Călărași, inclusiv pentru semnarea contractului de delegare, acte adiționale, procese-verbale și 

oricărui alt asemenea act. 

 Art. 6.   Secretarul general al comunei Dor Mărunt va aduce la cunoștința celor interesați prezenta 

hotărâre.  

 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                          Ioan TUDOR    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

                    Constantin Alecsandru VĂTAFU 

 

 

Nr.58 

 Dor Mărunt, 16 septembrie 2021 

 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 


