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HOTĂRÂREA NR. 7 

DIN 28.02.2020 

privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr.  
460/29.02.2012 

 
Consiliul Local al Orașului Rupea,inrunit in sedinta publica ordinara, la data de 28.02.2020 

Luând act de raportul de aprobare al Primarului orașului Rupea, în calitate de inițiator 
precum si adresa nr. 96/17.02.2020 A SC Serviciul Public Rupea prin care solicita aprobarea 
prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012 in 
conditiile art. 18 lit. A din contract, 

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC 
RUPEA SRL, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale 
art. 1 alin. (2) lit. f, art. 3 alin. (l), art. 8 alin. (l), art. 22 și 28 alin.21; 

 
Având în vedere faptul că, autoritățile administrației publice locale au obligația de a 

stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi 
modernizarea serviciilor de salubrizare, ținând seama de programele de dezvoltare economico 
- socială a localităților şi de cerințele serviciului de salubrizare de evoluția acestora, precum  
şi de folosirea tehnologiilor si investitiilor realizare 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 
modificaile si completarile ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act aditional, pana la data de 01.03.2021 ,  
a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012 incheiat 
intre UAT orasul Rupea si SC Serviciul Public Rupea SRL – unde asociat unic este orasul 
Rupea. 

 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Rupea, și operatorul S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL.  
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

PASCU DOREL AMOS Secretar General U.A.T. 

jr. Ioana Madalina Roman 
CVORUM: DIFUZARE: 

 
Nr. 
consileri 

Prez 
. 

Abs. Vot 1 ex. Institutiei Prefectului 
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. SC Serv. Public Rupea 
SRL 

P Î A 

15 din care 
2 locuri 
vacante 

10 3 10 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Page 1 of 1 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.primariarupea.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro

	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR. 7
	H O T Ă R Ă Ș T E:

