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HOTARAREA nr. 12/2012 
PRIVIND DELEGAREA  GESTIUNII  SERVICIULUI  PUBLIC  DE  SALUBRIZARE 

AL  COMUNEI  DOCHIA  PRIN  CONCESIUNE 
 
  
          Consiliul  Local  al comunei Dochia,  întrunit  în  sedinta  ordinara  din  data  de 21 
februarie 2012; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public 
de salubrizare al comunei Dochia prin concesiune, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Petru Mîndru, precum şi referatul de specialitate nr.934/2012 întocmit de compartimentul 
achiziŃii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia ; 
 Avand  in  vedere  prevederile  Legii nr. 101 / 2006 -legea serviciului de salubrizare a 
localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale  H.G.  nr.  71 / 2007  pentru  
aprobarea  normelor  de  aplicare  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  concesiune  de  
servicii  prevazute  în  O.U.G. nr. 34 / 2006 privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  
publica  si  de  concesiune  de  servicii,   ale  Ordinului  Autoritatii Nationale de Reglementare 
a  Serviciilor  Comunitare  de  Utilitati  Publice nr.  110 / 2007  privind  aprobarea  
Regulamentului  - Cadru  al  serviciului  de  salubrizare  al  localitatilor,  ale  Ordinului  
Autoritatii Nationale de Reglementare a  Serviciilor  Comunitare  de  Utilitati  Publice nr.  111 
/ 2007  privind  aprobarea  Caietului  de  sarcini - Cadru  al  serviciului  de  salubrizare  al  
localitatilor; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publică locală;  
           In  temeiul  prevederilor  art.  36  alin. (2)  lit. d, alin. (6)  lit. a,  pct. 14, si art.45, art. 
115 alin. (1) lit. b  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.  215 / 2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

Hotărăşte: 

 
Art 1  -  Se  aproba  modalitatea  de  delegare  a  serviciului  public  de  salubrizare  al  
comunei Dochia   prin  gestiune  delegata . 
 
Art.2 - Se aproba  Studiul  de  oportunitate  privitor  la  delegarea  gestiunii  serviciului  
public  de  salubrizare  al comunei Dochia  prin  concesiune,  prezentat  în  anexa 1. 
 
Art.3 -  Se  aproba  Caietul  de  sarcini al serviciului public de salubrizare al comunei Dochia, 
jud.NeamŃ,  prezentat  in  anexa  2.   
 
Art.4 Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al comunei Dochia, prezentat în 
anexa 3. 



 
Art.5 Se desemnează comisia de evaluare, în următoarea componenŃă: 
 
Preşedinte: PASCARU VASILE – viceprimarul comunei Dochia 
Membri:     COJOCARU VIOLETA – inspector achiziŃii publice 
                  ACRISTINEI OVIDIU – secretarul comunei Dochia 
                  FLOREA ELENA –şef biroul contabilitate 
                  SAVA LUCIA – auditor la Primăria Dochia 
 
Art.6  - Se  deleaga compartimentul achiziŃii publice din cadrul aparatului    de  specialitate  al  
Primarului  comunei Dochia  să  elaboreze  documentatia  necesară  de  atribuire  prin  
contract  de  concesiune  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  al comunei Dochia  
prin  procedura  de  licitatie  publica  deschisa,  respectiv  instructiuni  specifice  privind  
organizarea  si  desfasurarea  procedurii  de  licitatie  deschisa,    fisa  de  date  a  achizitiei 
si  alte  documente  necesare. 
 
Art.7 - Se  împuterniceste  domnul  Petru Mîndru,  primarul  comunei Dochia : 

a) Sa  aprobe  documentatia  mentionata  la  art. 6  din  prezenta  hotarare ;   
b) Sa  semneze  contractul  si  alte acte aditionale care decurg din acesta.   
 

Art.8  -  Anexele  1, 2 si 3  fac  parte  integranta  din  prezenta  hotarare. 
 
Art.9 – Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, autorităŃilor 
interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

   
Dochia, 21  februarie 2012 

 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
      Cojocaru Costel-Claudiu 
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                              SECRETAR – Acristinei Ovidiu 
 
 

 


