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 H O T Ă R Â R E A   Nr.22/2019 

Privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 
nr.88/2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul 

public de colectare și transport deșeuri menajere în orașul Borsec, județul Harghita 
 
 
 

 

                            Consiliul local orășenesc Borsec 

   Având în vedere inițiativa d-lui primar prin care se arată 

necesitatea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.88/2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul 

public de colectare și transport deșeuri menajere în orașul Borsec, județul Harghita, 
înregistrată sub nr. 42/2019  

                           Din motive obiective  nu s-a putut începe procedura de licitație 

publică a serviciului public de salubrizare a localității ,  modificarea se face în 

interesul orașului și implicit în interesul locuitorilor care vor fi beneficiari finali ai 
acestui serviciu neîntrerupt.  
   Luând în considerare prevederile Legii  nr. 51/2006, privind 

serviciile comunitare de utilități publice,modificat și completat,  Legea nr.101/2006, 

privind serviciul de salubrizare a localităților,  pct.19 din Legea nr.99/2014, pentru 

modificarea și completarea art.14(2,3) din Legea  serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006, republicată 2014, modificată și completată coroborat cu 
Cap. IV, art.8 din Contractul de delegare  a gestiunii a serviciului public de pre-

colectare, colectare și transportul deșeurilor menajere în orașul Borsec prin 

concesiune nr. 60/28.08.2018, Legea nr.24/2000,republicată privind Normele de 
tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare, 
 

          Văzând avizul favorabil al comisiei  pentru administrație publică 

locală, juridic, social  din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec 

 

   In temeiul dispozițiunilor art.39(4), art.36(2), lit.d), art.36(6) lit.a), 
pct.14 , art.45(1), art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

H O T Ă R E Ş T E  

 
                    Art.1. Modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local orășenesc 
Borsec nr.88/2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii a 

serviciului public de colectare și transport deșeuri menajere în orașul Borsec, 

județul Harghita, și  care va avea următorul cuprins: 



   ” Se modifică  prin act adițional  Cap. IV, art. 8 din Contractul de 

delegare  a gestiunii a serviciului public de pre-colectare, colectare și transportul 

deșeurilor menajere în orașul Borsec prin  prelungirea   Contractul de delegare  a 
gestiunii a serviciului public de pre-colectare, colectare și transportul deșeurilor 
menajere în orașul Borsec prin concesiune nr. 60/28.08.2018 încheiat cu  S.C. RDE 
Huron SRL, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Bolyai nr.31, județul Harghita, CUI RO 

10313528, înregistrată la Registrul Comerțului al Județului Harghita cu nr. 
J19/414/1997 reprezentat prin administrator Koszta Attila pe o perioadă de 2(doi 
) ani cu începere din data de 01.09.2018. ( termenul inițial prevăzut  la Cap.IV, 
art.7 din contract  fiind de 10 ani)” 

 

       Art.2. Celelalte prevederi din  Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.88/2018 privind prelungirea Contractului de delegare a 

gestiunii a serviciului public de colectare și transport deșeuri menajere în orașul 

Borsec, județul Harghita, rămân aplicabile.       
 

   Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează, primarul localității în colaborare cu  S.C. RDE – HURON S.R.L  
prin reprezentantul său legal. 
 

          Art.4. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

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

                  Art.5. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează : 
 

                                   Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                        
                                    S.C. RDE – HURON S.R.L  
 

 

 

                      Borsec,    la   03 aprilie  2019 

 

 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

             Moșneag Ilona    
       


