
 

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. 73 

din 14 martie 2022 
 

pentru modificarea şi completarea Anexei 3 – Caietul de sarcini – parte integrantă a 

H.C.L.M. nr. 321/2021 privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare pentru 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu 

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

membrilor înlocuitori şi aprobarea unor documentaţii aferente acestuia 

 

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

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public nr. 1.746/1.256 

din 15.02.2022 pentru modificarea şi completarea Anexei 3 – Caietul de sarcini – parte integrantă a 

H.C.L.M. nr. 321/2021 privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare pentru 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu Mureş, 

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

înlocuitori şi aprobarea unor documentaţii aferente acestuia; 

 Raportul de specialitate nr. 19.676/I.D.2 din 11.03.2022 al Direcției economice; 

 Raportul de specialitate nr. 19.579 din 11.03.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală  

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş; 

În conformitate cu prevederile:  
 Art. 2, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. k), art, 6, alin. (1), lit. e) şi l), art. 14, alin. (3) şi (4) din 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art. 7 al 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; 

 Art. 8, alin. (1), alin. (3) lit. k), art. 30, alin. (1) şi art. 32, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 51/2006 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 19, alin. (3), lit. a) şi b) ale H.G. 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 şi completările ulterioare; 

 Art. 12, alin. (2) din Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

de salubrizare a localităţilor;  

 Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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. I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei III – Caietul de Sarcini – parte 

integrantă a H.C.L.M. nr. 321/2021 privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare 

pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul 

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

a membrilor înlocuitori, conform Anexei 1, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 



 

 

 

 

Art. II. Se aprobă fişa de date a procedurii conform Anexei 2, parte integrantă la prezenta 

hotărâre. 

 

Art. III. Se aprobă Formularele 1-20, Formularul: Declaraţie privind respectarea 

reglementărilor naţionale de mediu, Formularul: Declaraţie privind respectarea reglementărilor din 

domeniul social şi al relaţiilor de muncă, precum şi Formularul: Declarație cuprinzând informaţiile 

considerate confidenţiale conform Anexei 3, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art. IV. Se aprobă Caietul de sarcini privind aprobarea delegării Serviciului public de 

salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 

Municipiul Târgu Mureş, prin contract de concesiune, cu completările de la Art. I şi Art. III din 

prezenta hotărâre, conform Anexei 4, parte integrantă la prezenta hotărâre 

 

Art. V. Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr. 321/2021 rămân neschimbate. 

 

Art. VI. 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. VII. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. VIII. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Administrația 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 17 voturi „pentru” și 4 voturi  „abținere”) 

 


