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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 
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1 exemplar – Primar 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 27.02.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.28 

privind aprobarea modificării și completării Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de 

salubrizare și a Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public 

de salubrizare a Comunei Bod prin introducerea prevederilor OUG 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, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 31/2019 și 

completarea Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de 

salubrizare a Comunei Bod cu dispozițiile art. 14 din Caietul de sarcini – anexă la contract 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.7340/26.02.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.7339/26.02.2020, întocmit de Silvia DAVID consilier juridic – 

compartimentul Juridic; 

▪ Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificărilor şi completărilor aduse de Legea nr. 31/2019 

▪ Legea 101/2006-Legea serviciului de salubrizare a localităților 

▪ Prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților 

▪ Prevederile Ordinului ANRSC 111/2007 - privind aprobarea Caietul de sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților 

▪ Prevederile Ordinului ANRSC 112/2007 – privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităților 

▪ Prevederile anexelor la Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului 

public de salubrizare a Comunei Bod 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.n), art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 
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Art.1. Se aprobă modificarea și completarea CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE a serviciului 

public de salubrizare a Comunei Bod conform art.I din ANEXA care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea REGULAMENTULUI de organizare și funcționare a  serviciului 

public de salubrizare a Comunei Bod conform conform art.II din ANEXA care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă completarea CAIETULUI DE SARCINI pentru activitatea de colectare și transport a 

deșeurilor comunale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, din cadrul   serviciului 

de salubrizare a Comunei Bod conform art.III din ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți. 


