
 

HOTĂRÂRE 

privind  suspendarea executării contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului 
de salubrizare a comunei Daia , județul Giurgiu  încheiat între comuna Daia și S.C.SALSERV 

ECOSISTEM SRL 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 
-referatul viceprimarului comunei Daia nr.2713 /2013 
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2717 / 2013 

 -raportul  inspectorului financiar din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia   
 nr. 2718 /2013 

-raportul de avizare al comisiei economice  și juridice nr. 2810 / 2013 

-prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare 

-prevederile art. 6 (9) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica ,  cu modificările şi completările ulterioare , procesul -verbal nr. 2719 / 2013 

prevederile art. 26(2) lit.,,a,, alin.4și 5, art.27din Lg.nr.101/2006 a serviciului de 
 salubrizare a  localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 43 din Lg.nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată 
-prevederile art.36(6)lit.a,, pct.14 din Lg.nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

-prevederile Lg.nr.287 / 2009 Codului Civil , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.7,8,16 din Ordinul ANRSCUP nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor  

 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
 modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

  Art.1 .Se propune rezilierea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii 
 serviciului de salubrizare a comunei Daia , județul Giurgiu , încheiat între comuna Daia 
și  S.C.SALSERV ECOSISTEM SRL  .  
  Art.2. Se aprobă  suspendarea executării contractului de concesiune privind 
delegarea  gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Daia , județul Giurgiu , încheiat 
între comuna  Daia și S.C.SALSERV ECOSISTEM SRL înregistrat sub nr.338/3159/2009, până 
la  încheierea procedurilor privind rezilierea  . 
  Art.3.Se aprobă atribuirea contractului de concesiune privind delegarea 
 gestiunii  serviciului de salubrizare a comunei Daia , județul Giurgiu, prin achiziție 
directă, pe  perioada suspendării  , pentru reglementarea acestei  situaţii care, din cauza 



circumstanţelor  sale excepţionale,  impune  adoptarea de soluţii imediate, în vederea 
evitării unei grave  atingeri aduse interesului public, și de maximă urgenţă pentru rezolvarea 
intereselor  locuitorilor comunei. 
  Art.4. Se suspendă prevederile HCL nr. 26/30.07.2009 până la încheierea 
 procedurilor privind rezilierea   și modifică HCL nr.12  / 29 .03.2013 , în sensul că, 
tariful  practicat de noul concesionar va fi : 
 a) pentru gospodăriile cu 1-2 locuitori tariful va fi de 5 lei/gospodărie/lună 
 b) pentru gospodăriile cu  peste 2 locuitori tariful va fi de 10 lei/gospodărie/lună. 
  Art.5.Hotârârea va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare la sediul primăriei 
 comunei Daia , pe site :www.primaria-daia.ro , iar împotriva hotărârii se poate face 
 contestație, în  termen de 15 zile de la afișare . 
         (2) Hotârârea poate fi atacată la Tribunalul Giurgiu ,secția de contencios 
 administrativ  și fiscal , de persoanele fizice și juridice interesate , în condițiile legii. 
   Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  
 comunei Daia. 
  

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  
, 

  MARIN TUDORACHE                                       NICULINA CHIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAIA, 15.07. 2013 
Nr.25 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 6  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului 
Local al comunai Daia         

 

http://www.primaria-daia.ro/



