
  

  
       
 
Nr.6341/20.11.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE : 

 
 

Ioan  Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 

Având în vedere : 
- Referatul nr.6342/20.11.2020 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului 

Local din cadrul primăriei orașului Nădlac 
- prevederile art.129 (2), lit.d), alin (7) lit.n) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,, 

- prevederile art. 1(1) și (2) lit.e), ale art. 3(1), art. 8(1) și (2) lit. d), d1) și lit.i), din 
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată  

- prevederile art.2 (1) și (3) lit.k), art. 6(1) lit.e), ale art.9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) 
din Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, actualizată 

- prevederile Ordinului ANRSC nr.111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini 
cadru al serviciului de salubrizare al localităților 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.26/20.02.2020 privind înființarea Serviciului 
public de salubrizare al orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor 
activități din cadrul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, prin care s-a aprobat gestiunea 
delegată ca modalitate de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare 

- prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, actualizată 
 

PROPUN: 

 
        Consiliului Local al orașului Nădlac supunerea spre aprobare a Studiului de 

fundamentare a caietului de sarcini, a indicatorilor de performanță și a modelului de 
contract de delegare prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare, parte a serviciului de salubrizare a orașului Nădlac, conform documentației 

anexate la proiectul de hotărâre. 
     Activitățile din cadrul serviciului de salubrizare  al orașului Nădlac, pentru care se 

propune gestiunea delegată sunt dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, în baza unui 

contract de delegare prin concesiune prin procedură simplificată, conform prevederilor 
art.73(1) din  Hotărârea Guvernului 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. 
   Prin Hotarârea Consiliului Local Nădlac Nădlac nr. 26/20.02.2020 a fost aprobată 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


  

 înființarea Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac și  s-a stabilit modalitatea de 
gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, prin care s-a aprobat 
gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare 

Procedura de atribuire a contractului de concesiune va fi prin licitație publică 
deschisă.   

Serviciul de salubrizare al localităților face parte din sfera serviciilor comunitare 
de utilități publice, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară şi se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale 
unităților administrativ-teritoriale fiidu-i aplicabile obligațiile de serviciu public definite 

potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale și anume : 
 Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții 

 Universalitate 
 Continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ. 

 

 
Primar oraș Nădlac 

IOAN-RADU MĂRGINEAN 
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