
 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI  

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 38 din 29.03.2016 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 31 august 2012 
privind delegarea gestiunii Serviciului public comunitar de salubritate al 

comunei Dudeștii Noi 
 

Având în vedere prevederile: 
a) Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
b) Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
c) Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

d) Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, 

 
luând act de:  
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.5276/2015, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. 

(6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei 

Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.5275/ 2015;  

  
        c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX  ale 
Consiliului Local; 
 
         d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâreîn conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 
ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 



în temeiul art. 36 alin (2), lit. d); alin. (5), lit. a) și a art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. I.  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31 august 2012 privind delegarea 
gestiunii Serviciului public comunitar de salubritate al comunei Dudeștii Noi se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică și completează, avînd următorul conținut: 
”(1) Se aprobă delegarea Serviciului public comunitar de salubritate al comunei 
Dudeștii Noi, respectiv atribuire directă, în condițiile art. 19 din Ordonanța de urgență 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare,si încheierea unui contract de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. RETIM Ecologic Service SA. 
 

2. Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Se însărcinează primarul comunei Dudeștii Noi să semneze contractul și alte acte 
adiționale care decurg din executarea acestuia” 
 
Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, 
prefectului județului Timiș, S.C. RETIM Ecologic Service SA și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe pagina de 
internet la adresa: www.pcdn.ro.- 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 

NO/NO 

EX.4 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   …………………………….………………………… 

 

 Adrian-Leonida CAPSALI 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S. 


