
      R O M Â N I A   

      JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 322/09.10.2015 

cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune 

nr. 16297/01.04.2011 

 

Consiliul Local Năvodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.10.2015; 

Luând în dezbatere: 

Expunerea de motive a domnului consilier Zidaru Gheorghe Ciprian, proiectul de hotărâre 

iniţiat de acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicata si actalizata, legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, actualizata, Ordinului ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 

2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

Luând în considerare contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al 

Oraşului Năvodari "Asigurarea si menţinerea curăţeniei in permanenta in oraşul Năvodari" nr. 

16297/01.04.2011; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (6) lit.a) pct.14, art. 45 si ale art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ARTICOLUL 1  – Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de 

gestiune a serviciului public de salubrizare  al Orasului Navodari ”Asigurarea si mentinerea 

curateniei in permanenta in orasul Navodari” , prin care să se modifice și să se completeze art.2 din 

contractul nr.16297/01.04.2011, acesta urmând a avea următorul continut: 

” Serviciul public de salubrizare concesionat cuprinde următoarele activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori; 

 



 

 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”; 

ARTICOLUL 2  – Celelalte articole ale contractului nr. 16297/01.04.2011 rămân 

neschimbate, iar încheierea actului aditional nu implică modificarea valorii contractului; 

 ARTICOLUL 3 – Compartimentul Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local va 

comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Juridice, Serviciului Management Programe - 

Achiziţii Publice, S.C. Polaris M. Holding S.R.L.; 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 

„ABŢINERI”,  la şedinţă fiind prezenţi 17 consilieri din 19 consilieri în funcţie.   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 

 

 

                                                                                                                         SECRETAR, 

                                                                                                          D-na TÎRȘOAGĂ VIORICA 


