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                        H O T Ă R Â R E A Nr.40/2020 

privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului  dezinsecție, dezinfecție 
şi deratizare în orașul Borsec 

 
 

                Consiliul Local orășenesc Borsec.  

                Având în vedere:  raportul compartimentului de Resort din cadrul  

Aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 66/2020 prin 

care se arată necesitatea stabilirii modalității de gestiune a serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare în orașul 

Borsec, - Referatul de aprobare  înregistrat sub nr. 71 /2020 

                       Luând în considerare prevederile prevederile art. 2, alin. (1), alin. (3), 

lit. k), art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h) și lit. l), art. 8, alin. (1), art.12, art. 14 din 

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,  republicată,  cu  

modificările  şi  completările ulterioare,  art. 1, alin. (2), lit. e), art. 2, lit. e) şi g), 

art. 3, art. 8, alin. (3), lit.d), lit. i), art. 22 din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7, 

alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,Ordinul ANRSC n r. 

82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare 

a localităților, Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinul  ANRSC  

nr.112/2007  privind  aprobarea  Contractului-cadru  de prestare a serviciului 

de salubrizare a localităților,  

     Văzând avizul de aprobare al comisiei pentru administra ția 

publică locală, juridică și socială din cadrul Consiliului local orășenesc 

Borsec,               

                   In temeiul dispozițiunilor art.134(4), art.129(2), lit.d), art.129(7) lit. 

n), 139(1), art.196(1) lit.a), art.197  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrație publică, republicată 2013 cu modificări 

și completări.  
 

 

H O T Ă R E Ş T E 

 

 

 
                        Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public   de   salubrizare   pentru   activitatea   de   



dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, în Orașul Borsec, județul Harghita, în 

forma și conținutul prezentat, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

                      Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare şi 

Indicatorii de performanță pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi 

deratizare în orașul Borsec,în forma și conținutul prezentat, conform Anexei nr. 
2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
                     Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, 

dezinfecție și  deratizare  din  cadrul  serviciului  public  de  salubrizare  al  

orașului Borsec, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
                    Art. 4.  Se  aprobă  ”gestiunea  delegată”  ca  modalitate  de  

organizare  şi funcționare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare al orașului Borsec, 

județul Harghita. 
 
                Art. 5. Se aprobă încheierea unui contract de delegare a gestiunii pentru 

activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public 

de salubrizare al orașului Borsec, prin procedura de achiziție directă. 
 
              Art. 6. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare al orașului Borsec, în forma și conținutul 
prezentat, prevăzut în Anexa nr. 4,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
                Art. 7. Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul 
Borsec este de 12 luni. 

 
               Art. 8. Se mandatează Primarul oraşului Borsec, d-nul Mik Jozsef validat 

prin Hotărârea  Civilă nr.614/22.06.2016 pronunțată de Judecătoria Toplița  

să semneze  în numele şi în interesul   orașului  Borsec, contractul de 
delegare a gestiunii pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

 
                Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează d-ul ing. Patka Robert Alexandru, consilier achiziții  publice .   
 

       Art.10. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj.  
   

       Art.11.  Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                                        Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 

verificării legalității actului.  
                                       D-lui ing. Patka Robert Alexandru  

 

              Borsec, la  04  mai   2020 

 

 

 

                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  


