
      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.109/2020   
Privind  aprobarea încheierii unui contract de delegare a gestiunii a  

serviciului public de salubrizare în orașul Borsec pe perioadă de 4 luni  

atribuit prin achiziție publică directă.   
 

 

  Consiliul local orășenesc  Borsec. 
 
  Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea continuității 
serviciului de salubrizare a orașului Borsec și după expirarea contractului inițial 

încheiat și până la semnarea unui alt contract în urma unei licitații publice 
înregistrată sub nr. 1556/2020, Referatul de aprobare  înregistrată sub nr.140/2020. 
 

  Luând în considerare prevederile  art.6(1), lit.k), art.8, art.12, art.13(1), 
lit.b), art.13(2), art.14 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților, art.7(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare, art.43 din Hotărârea Guvernului 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, Achiziția directă inițiată din Catalogul electronic, cod unic achiziție 

DA 27070619 și DA 27070652/2020 

 

  Văzând avizul de aprobare al comisiei pentru urbanism ,amenajarea 

teritoriului și protecția mediului   din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec 

  

      În temeiul dispozițiunilor  art.133(1),  art. 129(2),lit.d), art.129(7), lit.n),  

art.139(4), lit.c) , Cap. VIII, art.196(1), lit. a), art.197  privind Codul Administrativ și cu 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în 

administrație publică,  
 
            
 

                                H O T Ă R E Ş T E  

 
  Art.1.  Se aprobă încheierea Contractului de delegare a gestiunii a 

serviciului public de salubrizare al orașului Borsec cu S.C. RDE HURON SRL., cu 

sediul social în Miercurea Ciuc, atribuit prin achiziție publică directă până la data de 
01.05.2021. 
 

  Art.2. Aprobă valoarea estimată a  contractului pe 4 luni în suma de 
132.269,88 lei + TVA care cuprinde serviciile prestate persoanelor fizice (7064 

persoane/4 luni ) persoane juridice 700 mc.,/4 luni) cantitatea de gunoi colectat și 
transportat 272 to./ 4 luni , colectare deșeuri similare reciclabile din poartă în poatră 



o dată pe lună. 
 

                Art.3.  În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, contractul  de delegare a gestiunii a serviciului public 
de salubrizare se aprobă cu anexă obligatorie , Caietul de sarcini reactualizat în forma 

și conținutul prezentat, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre ( Caiet de sarcini + 8 anexe),  precum și Regulamentul serviciului public de 

salubrizare al orașului, în forma și conținutul prezentat, conform anexei nr.2 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

        Art.4. Tarifele aprobate prin Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 
nr.2/2020, rămân neschimbate  pe perioada de 4 luni . 
 

− tarife pentru serviciul public de colectare şi transport deșeu menajer, 
 

persoane fizice – 8,17 lei/persoană/lună + TVA (9,71 lei) ; 
persoane juridice – 106,51 lei/mc., + TVA (126,75 lei); 

 

   -  tarifele pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic  
 

- Tarif gestionare  deșeuri  din hârtie/ carton:  411,09 lei/to +TVA 

- Tarif gestionare deșeuri din plastic :   499,25 lei/to +TVA 

 -Tarif gestionare deșeuri din PET:          1.197,56 lei/to+TVA 

- Tarif gestionare deșeuri din sticlă:     611,84 lei/to+TVA 

- Tarif gestionare deșeuri din oțel     499,57 lei/to+TVA 

- Tarif gestionare deșeuri din aluminiu          1.629,41 lei/to+TVA 

 -Tarif gestionare deșeuri  lemn              459,82 lei/to+TVA 

 

                    Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează, primarul localității, care va semna contractul de delegare a gestiunii   

serviciului public de salubrizare în orașul Borsec pe perioadă de 4 luni   cu S.C. RDE 
HURON SRL., în colaborare cu  compartimentul pentru urbanism , amenajarea 

teritoriul și protecția mediului  reprezentat de Arhitectul Șef ing. Fokt Paula, care va 

demara procedura de licitație publică pentru serviciul de salubritate și 
compartimentul pentru achiziții publice, reprezentat de d-na Borsos Orsolya .  
 

                   Art.6.  Cu data de 31 decembrie 2020 se abrogă Hotărârea Consiliului 

local orășenesc Borsec nr. 74/2020 adoptată în acest sens.  
 

                  Art.7.  Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei  
 

                   Art.8. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează  

                           Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea legalității 
actului administrativ. 
                           Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  

                           S.C. RDE HURON SRL., cu sediul în Miercurea Ciuc 

 

  Borsec, la 17 decembrie  2020 

 

                                                                                              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                       Pepel Attila Arpad  


