
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea  demararii procedurii de delegare prin concesiune a  

serviciului de salubrizare a Municipiului Vatra Dornei 
 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava  
                                           intrunit in sedinta  ordinara   in data de  19 august   2022  

 
      Având în vedere referatul de aprobare nr. 22955/12.08.2022  prezentat de 

Primarul municipiului, raportul nr. 22956/12.08.2022  al  compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
           Prevederile art. 3 alin. (1) lit. l), art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 12 şi art. 13 
din Oronanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h), art. 9 lit. a), art. 11 alin. (1), art. 12 şi art. 50 alin. (1) 
lit. a) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare; HG nr.867/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare as prevederilor privind aprobarea Regulamentului 
cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor 
        - Prevederile art. 55 - 62 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;  
         Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a desurilor 
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;a ordinului ANRSC nr.82/2015, a 
Ordinului ANRSC nr.111/2007, a Ordinului ANRSC nr.109/2007,  
         - Prevederile art. 7 alin. (1) - (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizională în administrația publică, republicată; 
          În temeiul art. 129 alin. (2) lit. (d) si alin. (7) lit. (k) si (n), art. 139 alin. (3), art.196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

             Art.1.-Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune, a  Serviciului de 
salubrizare a Municipiului Vatra Dornei , pentru o perioadă de 10 ani, de la data 
intrării în vigoare a contractului de delegare. 

Art.2.-Alin.(1) Se aproba Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi 
stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de  salubrizare a 
Municipiului Vatra Dornei , respectiv activitatile de colectare separata si transportul 
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati 
comerciale din industrie, din institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce 
atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice, baterii si acumulatori; colectare 
si tratare deseuri voluminoase; colectarea si transportul deseurilor provenite din 
locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau 



exterioara a acestora;sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare statiile de 
sortare; maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; curatarea si 
transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe  timp 
de polei sau de inghet si colectarea si eliminarea deseurilor vegetale, conform anexei 
nr. 1. 

Alin.(2) Concesionarea serviciului public de salubrizare de pe raza 
Municipiului Vatra Dornei, se va face prin licitatie publica.  

Art.3.- Se aproba nivelul redevenţei anuale  de 2,5 % din cifra de afaceri anuala. 
Art.4.-Se aproba Regulamentul Serviciului de salubrizare a Municipiului Vatra 

Dornei, conform anexei nr. 2. 
Art.5 Se aproba  Caietul de sarcini a activitatii de colectare a deseurilor din 

cadrul delegarii de gestiune prin concesiune, prin licitatie publica deschisa, din cadrul 
delegarii de gestiune prin concesiune,  a serviciului public de salubrizare, pe raza 
Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr. 3. 

Art.6 Se aproba  Caietul de sarcini a activitatii de maturat, spalat, stropit si 
intretinere a cailor publice din cadrul delegarii de gestiune prin concesiune, prin 
licitatie publica deschisa, a serviciului public de salubrizare, pe raza Municipiului 
Vatra Dornei, conform anexei nr. 4. 
             Art.7 Se aproba  Caietul de sarcini a activitatii de curatare si transportul 
zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau 
de inghet,  din cadrul delegarii de gestiune prin concesiune, prin licitatie publica 
deschisa, a serviciului public de salubrizare, pe raza Municipiului Vatra Dornei, 
conform anexei nr. 5. 
             Art.8 Se aproba proiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 
a Serviciului public de salubrizare a Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr. 6. 

Art.9.-Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.10 Valoarea serviciilor de colectare, transport, depozitare, deseuri 

menajere, reziduale pentru persoane fizice nu va depasi 16 lei/persoana fara TVA si 
175 lei plus TVA /mc pentru persoane juridice timp de un an de la data incheierii 
contractului de delegare de gestiune prin concesiune.Numarul maxim de persoane 
inclus intr-un contract cu persoane fizice va fi de maxim 5. 

Art.11 Se imputerniceste domnul Ilie Bonches, in calitate de primar al 
Municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune, rezultat in urma licitatiei publice deschise a serviciului public de 
salubrizare pe raza Municipiului Vatra Dornei. 

Art.12.-Primarul municipiului administrare a domeniului public al sporturilor 
de iarna Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
  ALEXIEVICI RAUL MIHAI       Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                             
                                                                                   TURCU VASILE   
 
 
 
Vatra Dornei 
19.08.2022 
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