
      
  

    HOTĂRÂRE                                          

  privind modificarea  Hotărârii nr. 29 / 2013 a Consiliului Local al comunei Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

 -referatul de legalitate al Instituției Prefectului -Județul Giurgiu nr. 1462/2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 445/2014 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 446/2014 

 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 453 /2014  

 -prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

 elaborarea actelor normative ,  republicată,cu modificările şi completările ulterioare  

 -prevederile  Lg.nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,cu modificările şi 

 completările ulterioare 
-prevederile 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.19 din O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de ,  cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica ,republicată 

-prevederile Ordinului A.N.R.P.S.C.U.P.nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 

-prevederile Ordinului A.N.R.P.S.C.U.P. nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 

 -prevederile Ordinului A.N.R.P.S.C.U.P. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru  de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

  In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, 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.unic . Se modifică și completează Hotărârea nr. 29 / 2013 a Consiliului Local al 

comunei Daia privind  aprobarea delegarii serviciului public de salubrizare al comunei 

Daia, după cum urmează  : 
  I . Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 
,,Art. 1. (1) Se aproba modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei Daia - 

 gestiune delegata. Delegarea gestiunii se va realiza prin contract de concesionare, atribuit direct  
 potrivit  prevederilor art. 19 din O.U.G. 34/2006  către SC EURO GROUP TECHNO SRL . 

 

-2- 
 

 
(2)Tariful practicat de noul concesionar va fi : 

a) pentru gospodăriile cu un locuitor  - 5lei/gospodărie/lună 

b) pentru gospodăriile cu peste 2  locuitori   -10 lei/gospodărie/lună 
c) pentru agenții economici și instituțiile publice – 60,50 / mc plus TVA 

             (3)Tarifele s-au obținut pe baza calculului prevăzut în anexa nr. 1 , care face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre. 

                          II.Celelalte prevederi rămân neschimbate. 

 III  . (1) 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 interee , în condițiile legii. 

 

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 MONICA BOLINTIȘ      NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIA, 30.01.2014 

Nr. 8 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia 

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

