
                                           ROMÂNIA 
                                     JUDEŢUL VRANCEA                    
                                  MUNICIPIUL FOCȘANI 
                                      CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
Privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului 
de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, 
județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului 
Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale  
a asociației 
 

 
      Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință 
extraordinară; 
      Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Focșani, prin care se 
propune avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea 
mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de 
atribuire în cadrul adunării generale a asociației, Referatul de aprobare al proiectului, 
înregistrat la nr. 82917/11.09.2020, Raportul Serviciului Corp de control al Primarului-
compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități 
publice, înregistrat la nr. 82938/11.09.2020;  
-văzând avizul favorabil al comisiei de buget și administrație publică; 
-având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea nr.1304/09.09.2020 
înregistrată la Primăria municipiului Focșani la nr. 82638/10.09.2020; 
-având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 30/2014; 
-ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 283/2017; 
-având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 284/2017; 
-luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 371/2018; 
-conform prevederilor art. 2 lit. a), lit. e- teza ultimă, coroborat cu art. 8 alin.(1),art.10 alin. 
(2), alin. (4) și alin. (5), art. 30 alin. (5) și art. 33 alin. (1)  din Legea serviciilor comunitare 
de utilități publice nr. 51/ 2006, republicată; 
-în  temeiul  prevederilor  art.  2 alin. (2),  art.  6 alin. (1)  lit. d),  alin.  (3), art.11 alin. (2) și 
 art.12 alin. (2)  din Legea 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 
- în baza  art. 129,  alin.  (1),  alin.  (2)  lit.  d),  alin.  (7)  lit.  n), art.132, art. 139  alin. (1) 
 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                              HOTĂRĂȘTE: 
 
      Art.1. Se avizează Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public 
de salubrizare din cadrul Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea conform Anexei 1 la prezenta 
hotărâre. 



 
      Art.2. Se avizează Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a 
localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și anexele contractului conform 
Anexei 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 
         (a)  Regulamentul serviciului de salubrizare din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea - Anexa 1 la Contractul de delegare 
         (b)   Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea –Anexa 2 la Contractul de delegare; 
         (c)   Indicatorii tehnici- Anexa 3 la Contractul de delegare 
         (d) Tarifele propuse pentru activitatea de colectare menajeră și tarifele pentru 
activitățile de deszăpezire, măturat, stropit și curățat stradal - Anexa 4 la Contractul de 
delegare.  
      Art.3. Se acordă mandat special Primarului municipiului Focșani, domnul Cristi 
Valentin Misăilă, să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților 
Focșani și Golești, județul Vrancea. 
      Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi comunicată de către Serviciul administrație publică 

locală  agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea și Primarului municipiului Focșani, care  va  asigura executarea acesteia, prin  

Serviciul   administraţie   publică   locală,  agricultură  și  Serviciul  Corp  de Control al 
Primarului- Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de 
utilități publice. 

 
 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           
                     Costel Bîrsan 
 
 
 
                                                        
 
                 
 
                                                                                  Contrasemnează, 
                                                      SECRETAR  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  
                                                                                       FOCȘANI, 
                                                                             Eduard Marian Corhană  
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