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HOTĂRÂREA  NR.14/ 2009 
 

Privind aprobarea unui Act aditional la Contractul nr.3/04.01.2006  
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera. 

 
 
 Consiliul local Dârjiu, intrunit in sedinta ordinara in data de 17 martie 2009
 Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului din Comuna Dârjiu D-ul Zoltani 
Csaba, Raportul compartimentului de resort din aparatul propriu de specialitate al primarului, 
precum si avizul favorabil al comisiei de avizare . 
 Avand in vedere adresa nr.451/10.02.2009, precum şi Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 
emis de ANRSC. 
 In baza prevederilor din Legea nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
 Avand in vedere prevederile  Legii nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor modificata si completata, 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(6), lit.a).pct.14, art.45, alin.(2) si art.49 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 
 
 
 
     HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aproba Actul aditional la Contractul nr.3/04.01.2006 de delegare a gestiunii 
prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera, potrivit anexei la prezenta 
hotarare. 
 Art.2. Se imputerniceste Primarul Comunei Dârjiu, D-ul Zoltani Csaba, sa semneze 
actul aditional la Contractul nr.3/04.01.2006 .de delegare a gestiunii prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare menajera. 
 Art.3. Primarul Comunei Dârjiu prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarare. 
 
 
     Dârjiu, la 17 martie 2009. 
 
PRESEDINTELE SEDINTEI                                                       CONTRASEMNEAZA 
DENES TIBOR ATTILA                                                                SECRETAR 
                                                                                                    KOVACS PIROSKA ANNA 
 
 
 
 
 



ROMÁNIA 
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COMUNA DÂRJIU 
PRIMAR 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea unui Act aditional la Contractul nr.3/04.01.2006  
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera. 
 
 Primarul comunei Dârjiu, Zoltani Csaba 
 Avand in vedere  Raportul compartimentului de resort din aparatul propriu de 
specialitate al primarului, precum si avizul favorabil al comisiei de avizare . 
 Avand in vedere adresa nr.451/10.02.2009, precum şi Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 
emis de ANRSC. 
 In baza prevederilor din Legea nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
 Avand in vedere prevederile  Legii nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor modificata si completata, 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(6), lit.a).pct.14, art.45, alin.(2) si art.49 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 
 
 
 
     HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aproba Actul aditional la Contractul nr.3/04.01.2006 de delegare a gestiunii 
prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera, cu 3 lei + TVA / pers/lună  
potrivit anexei la prezenta hotarare. 
 Art.2. Se imputerniceste Primarul Comunei Dârjiu, D-ul Zoltani Csaba, sa semneze 
actul aditional la Contractul nr.3/04.01.2006 .de delegare a gestiunii prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare menajera. 
 Art.3. Primarul Comunei Dârjiu prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarare. 
 
 
     Dârjiu, la 17 februarie   2009. 
 

Iniţiator                                                       Avizat 
PRIMAR                                                     SECRETAR 
            Zoltani Csaba                                             Kovacs Piroska Anna 
 
 


