
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare șșșși depozitare a 

deșșșșeurilor din județțțțul Covasna precum șșșși a Documentațțțției de Atribuire pentru delegarea 

serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșșșșeurilor (CMID)- 

Boroșșșșneu Mare șșșși a Stațțțției de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județțțțul Covasna 

 
 Consiliul local al comunei Zăbala, întrunit în ședința sa ordinară din data de 28 ianuarie 

2016, 

 Analizând Expunerea de motive a primarului privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a 

Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management 

Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, 

județul Covasna 

 Văzând Raportul de specialitate, întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor 

de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 7 alin. (1) lit. ”e”, art. 8 alin. (3) lit. ”i”, art. 22 alin. (2) lit. ”b”, alin. (3) și alin. (4), 

art. 29 alin. (8) lit. ”a”, alin. (12), art. 30 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 6 alin. (1) lit. ”e” , lit. ”h” și lit. ”i”, art. 12 alin. (1) lit. ”b”, alin. (2) și alin. (3), art. 

14 alin. (3), art. 24 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităŃilor, 

- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităŃilor, 



- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 

salubrizare a localităŃilor, 

- Contractul de finanțare nr. 99907/17.09.2010 încheiat între Ministerul Mediului și 

Pădurilor și Consiliul Județean Covasna,  

- Contractul de asociere între Județul Covasna, municipiile, orașele și comunele din 

județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2009,    

Fiind îndeplinite prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică, republicată, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor 

din județul Covasna, conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă Documentația de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer 

(ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna, conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul viceprimar, 

Demes Botond.  

 
 

Zăbala, la 19 noiembrie 2015  
 
 
 

 Viceprimar, 
 Demes Botond  


