
 
ROMÂNIA 

     JUTEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI 
 

HOTĂRÂREA NR 7 
din  28 FEBRUARIE  2017  

pentru aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Comuna 
Șincai și inițierea procedurii de consultare a pieței în vederea identificării unui operator de salubrizare 

 
 

Consiliul local al comunei Șincai, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 februarie  2017 
 
 
  Având în vedere prevederile: 
- Nota de fundamentare inițiată de primarul Comunei Șincai, domnul Huza Grigore înregistrată sub nr.283/ 2017 
- Raportul de specialitate  nr 284/2017.................... 
- Art. 36 alin. 2, lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Prevederile 
 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
- HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice 
- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților 
  
 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4), art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) 

şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Comunei Șincai nr. 

01/17.08.2011 începând cu data de 01.02.2017. 
Art. 2. Se abrogă prevederile HCL nr. 13/28.04.2011 și a HCL nr. 29/30.06.2011, ca urmare a încetării 

funcționării serviciului de salubrizare înființat la nivelul ADI Câmpia Transilvană. 
Art. 3. Se aprobă inițierea procedurii de consultare a pieței în vederea identificării valorii estimate pentru tariful 

aferent serviciului de salubrizare. 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei Șincai şi referentul cu 

probleme de contabilitate. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Șincai, în termenul prevăzut de 

lege, primarului  comunei Șincai şi Prefectului Judeţului Mureş. 
 
 
                            PRESEDINTE SEDINTA    
        GABOR ELENA  
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  
Ludovica Emilia SUCIU      
 


