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HOTĂRÂREA nr. 62 

Din 26.05.2021 

Privind privind  darea în administrare prin gestiune directă a activităţii de deratizare, 

dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC 

RUPEA SRL 

 

Consilul local al orașului Rupea, întrunit în ședință publică ordinară în data de 26.05.2021  

Având în vedere: 

- raportul de aprobare  al  Primarului orașului Rupea 

- raportul de specialitate  secretarului General UAT   

În conformitate cu: 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 republicată 

cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor republicată 

cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

rivind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice 

cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire 

- ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor 

- prevederile Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor 

- prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

republicată 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

ART.1.  
(1) Modalitatea de gestiune a a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie  pe 

raza orașului Rupea   este gestiunea directa .  

(2) Se aprobă delegarea de gestiune prin atribuire directa  a serviciului public de 

salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, pe termen de 
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un an ,  către  SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, societatea comerciala unde 

asociat unic este orasul Rupea.  

 

ART.2. – Se aprobă Studiul de oportunitate privind privind darea în administrare prin 

gestiune directă a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza orașului Rupea, 

prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

ART.3. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de deratizare, dezinsecţie 

şi dezinfecţie, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.4. – Se aprobă programul unitar de acţiune al serviciilor de deratizare, 

dezinsecţie şi dezinfecţieȋn oraşul Rupea pentru anul 2021, prevăzuţ în anexa nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Se aproba modelul de contract de delegare a serviciului public de salubrizare 

pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare.  

 
Art.6.  Se împuternicește Primarul Orașului Rupea împreună cu aparatul de 

specialitate al acestuia să semneze toate documentele in vederea aducerii la indeplinire a 

acestei hotarari.  

 

 

ART.7 – Primarul orașului Rupea și SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL  va 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

.  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               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. Afisare. 

P Î A 

15   13 2 13 - - 
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