
 
 

 

   

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ   

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 321 

din  15 octombrie  2021 
 

privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu 

Mureş, prin contract de concesiune, precum şi aprobarea constituirii comisiei de 

evaluare şi a membrilor înlocuitori 

 
Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 

 

Având în vedere: 

 

 Referatul de aprobare al Administraţiei Domeniului Public nr. 71.083 din 

06.10.2021 privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu Mureş, prin 

contract de concesiune, precum şi aprobarea constituirii comisiei de evaluare şi a membrilor 

înlocuitori,  

 Raportul de specialitate nr. 67981/2021 al Direcției juridice, contencios 

administrativ și administrație publică locală, 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureş; 

 Amendamentul formulat în Plenul şedinţei Consiliului local municipal  

 

În conformitate cu prevederile:  

 Art. 2 alin. 1, alin. 2, alin. 3lit. k, art. 6 alin. 1 lit.e, art. 14 alin. 4 din  Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;  

 Art.8 alin. 1, art. 22, art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată; 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 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, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Art. 14, art. 19 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Legii nr. 462/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.50/2000 privind 

măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii si autorităţile Administraţiei Publice Locale 

în aplicarea reglementărilor din domeniul Sănătăţii publice, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 



  Hotărârii Guvernului nr. 617/2004 privind stabilirea cadrului instituţional şi a 

unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţa si utilizarea 

produselor biocide; 

  Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea normelor de 

igiena si sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 

  Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 

 Ordinului A.N.R.S.C.  nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

  Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor;  

  Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor ; 

  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de 

acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 

 Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, 

alin. (1), lit. a) şi ale art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

           H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă delegarea Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu Mureş, prin 

contract de concesiune; 

Art. 2. Se aprobă Anexa 1 - Studiul de oportunitate, privind fundamentarea modalităţii 

optime de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, 

dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu Mureş, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

Art. 3. Se aprobă Anexa 2 -  Regulamentul serviciului de salubrizare - activităţile de 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu Mureş, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 4. Se aprobă Anexa 3 -  Caietul de sarcini privind delegarea Serviciului public de 

salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in 

Municipiul Târgu Mureş, prin contract de concesiune, cu toate anexele, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5. Se aprobă Anexa 4 - Modelul de contract privind delegarea Serviciului public 

de salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in 

Municipiul Târgu Mureş, prin contract de concesiune, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

Art. 6. Se aprobă concesionarea serviciului public de salubrizare - activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu Mureş pentru 

o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani, cu aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Mureş;  



Art. 7. Se aprobă redevenţa privind delegarea Serviciului public de salubrizare - 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu 

Mureş, prin contract de concesiune, în cuantum de 2% din valoarea fără TVA, achitată de către 

autoritatea publică locală operatorului, aferentă fiecărei facturi emise pentru prestaţia efectuată 

pe domeniul public şi privat al  Municipiul Târgu Mureş. 

 

Art.8. Se aprobă Comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea Serviciului public de 

salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in 

Municipiul Târgu Mureş, prin contract de concesiune, în următoarea componenţă: 

Moldovan Florian                                                                             Preşedinte 

Ruja Eugen               Membru 

Makfalvi Laszlo                       Membru 

Murariu Camelia                Membru 

Făgărăşan Tudor                       Membru 

 

Membri înlocuitori: 

Truţă Cristian                                                                                   Preşedinte 

Koncz Istvan                                                  Membru 

Ognean Petu                          Membru 

Ioraş Simona                           Membru 

Gligoraş Alina               Membru 

 

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public şi Direcţia 

Economică – prin serviciile de specialitate. 

Art. 10. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 11. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public; 

- Direcţiei Economice 

 

 

                                                                                                                        Preşedinte de şedinţă 

                                   Kelemen Atilla-Márton 

 

 

                                  Contrasemnează    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                                Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  17voturi  „pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 2 “abţineri)  

 


