
 

 
ROMANIA 

    JUDETUL MARAMURES     

    COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
    CONSILIUL LOCAL         

HOTARARE 

 
privind aprobarea modificării prin act adițional a  contractului de prestării servicii publice  de salubrizare  în conformitate cu 

prevederile OUG nr. 74/2018,de modificare a legii  nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. 
 
  Având în vedere; 
 - expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  , referatul  vice-

primarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

- prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederilor art. 13 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederilor art. 17 și 59 alin 1 lit. d și e și a Anexei nr. 7 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată  și 

completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 /2018;  

           - prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de 

salubrizare, 

           - prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 6 litera „a”,art.45 si articolului  115  

aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 

din 20  februarie 2007; 

  Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures; 

 

HOTARASTE : 

 

   
Articolul 1.  Se aprobă modificarea prin  act adițional a  Contractului nr. 924/2017,de prestării servicii publice  de 

salubrizare ,încheiat cu primăria orașului ULMENI, și a actelor adiționale numerele  1-4 la acesta, în conformitate cu prevederile 

OUG nr. 74/2018, care modifică  legea  nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,  prin completarea contractului cu prevederile 

actului adițional întocmit  , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă ce   face parte integrantă din aceasta. 
Articolul 2.  Viceprimarul comunei se mandatează în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii . 

              Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 
- Instituției Prefectului judetului Maramures 

-      Primarului comunei. 

-      compartimentului financiar contabil 

-      Primăriei orașului ULMENI 

 
          

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      POP TRAIAN 
            

         CONTRASEMNAT 
        SECRETARUL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

     
Baita de sub Codru 

la 28.03.2019. 

Nr.13. 

 Nota; 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _10__ voturi pentru,  __0_ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de _10___ consilieri prezenţi . 
 

Consilieri în funcţie :  11 

 

 

    


