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Nr. 21423 din 26.05.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

În conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare a comunei Bod, 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 21425 din 26.05.2022 al Primarului comunei Bod, în calitate de inițiator; 

▪ Raportul de specialitate nr. 21424  din 26.05.2022 întocmit de Ana-Maria STAN, în calitate Responsabil 

de Mediu; 

▪ Adresa Primăriei Comuna Bod, nr. 21114 din 24.05.2022; 

▪ Adresa Comprest SA, nr. COM/EOD/1506 din 26.05.2022 și înregistrată la Primaria comunei Bod cu nr. 

21328 din 26.05.2022; 

▪ Contractul nr. 9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a 

comunei Bod; 

▪ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată cu modificări și 

completări ulterioare; 

▪ Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificări și 

completări ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr 111/09.07.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului de salubrizare a localităților  

▪ Prevederile Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 

prestare a serviciului de salubrizare a localităților; 

▪ Prevederile Ordonanței de urgență nr. 92 din 19 august 2021, cu modificări și completări ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7), lit. b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă prelungirea Contractului nr. 9225 din 30.05.2017 privind 

delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Bod, pentru o perioadă de 6 luni, prin Actul 

Adițional nr. 6, până la data de 30.11.2022, conform  ANEXEI, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Contractul nr. 9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a 

comunei Bod va înceta de drept la data finalizării procedurii de atribuire și intrarea în vigoare a noului contract 

de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Bod. 

ART. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate; 
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