
 

 

H O T A R A R E A 

NR 19  DIN 30 MARTIE 2015  

privind delegarea serviciului public de salubrizare al Comunei Pomirla  

catre  SC DEEA CLEANING  SRL Botosani  
 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 34 şi art. 121 alin. (1) ș i alin. (2) din Constituț ia României, 

republicată; 

b) art. 3 ș i 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2)  şi art. 61 din Codul civil; 

d)  art. 21 lit. i) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 3 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

        f) Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

      g) Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

      j) O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

k) H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

l) Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor;  

                m) H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare 

a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

               n)  H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, 

derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare 
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de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

luând act de: 

 b) referatul de aprobare al primarului comunei Pomîrla , în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 40 din 16 martie 2015  , calitate acordată de 

prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a 

II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Pomirla ,  înregistrat sub nr. 41  din  16 martie 

2015 ;  

vazand Rapoartele celor trei comisii de specialitate  ale consiliului local:  

 Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 

 Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie 

sociala,protectie copii ; 

Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 

tineret si sport; 

           în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ș i 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA , adoptă prezenta 

hotărâre. 

 

Art.1.Se aproba ca modalitate de organizare, functionare si realizare a 

serviciului public de salubrizare al  Comunei Pomirla , gestiunea delegata.  

Art.2- Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare catre S.C. DEEA CLEANING S.R.L. cu sediul in Botosani , str. Aleea 

Pinului , nr. 7, sc.B et.4 ,ap.25 jud.Botosani , inregistrata la Registrul Comertului la 

nr.  J07/311/03.09.2009.  prevazut in anexa nr. 1 parte integranta a prezentei hotarâri. 

 Art.3.- Aproba tarifele serviciului de salubrizare   dupa cum urmeaza: 

  -tarifere preluare deseuri persoane fizice :35 le/m.c. la care se adauga 

T.V.A.; 

  - tarife preluare deseuri peroane juridice ,institutii, agenti economici 

:35lei/m.c. ,la care se adauga T.V.A.. 

 Ridicarea deseurilor se face lunar  .  



 Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pomirla  şi 

prefectului judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul 

primariei. 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA, 

 CONSILIER,                                     SECRETARUL COMUNEI, 

 LACRAMIOARA MAXIN                          CORINA CHELARIU  

 

 
 
 

 


