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Nr. 22530 din 14.06.2022. 

 

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 documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare în comuna Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 22532 din 14.06.2022 al Primarului comunei Bod, în calitate de inițiator; 

▪ Raportul de specialitate nr. 22531 din 14.06.2022 întocmit de Ana-Maria STAN, în calitate Responsabil 

de Mediu; 

▪ Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii 100 din 19 mai 2016, privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificări și completări ulterioare; 

▪ Prevederile  Normelor  metodologice din 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

▪ 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 Ordinului 109 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

▪ Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor; 

▪ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor cu modificări 

și completări ulterioare; 

▪ Prevederile Ordonanței de Urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 
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▪ Prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire 

la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificări ți completări ulterioare; 

▪ Prevederile Legii 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile; 

▪ Prevederile Ordonanței de Urgentă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice 

şi electronice; 

 

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 Studiu de fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului 

public de salubrizare al comunei Bod - Colectarea şi transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor 

toxice periculoase din deșeurile menajere, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public 

de salubrizare din Comuna Bod, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Caietul 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 Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Contractul privind delegarea de gestiune a serviciului public de 

salubrizare a Comunei Bod, conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 5 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Strategia de contractare privind atribuirea Contractul privind 

delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod, conform Anexei 5 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 6 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 


