
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
    HOTĂRÂRE    

                           
privind  atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activitati ale serviciului de salubrizare al 

Consiliului local al comunei Bănia către operatorul regional  SC ECOSAL CARAS-SEVERIN  SRL 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în ședința ordinara;  
Având în vedere expunerea de motive,  raportul de specialitate al compartimentului de specialitate și  avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;   
În temeiul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările si completările 

ulterioare, art.31^1 alin (1) și a prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările si 
completările ulterioare; 

Văzând prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, Ordinul 110/2007 privind aprobarea 
Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare și ale Ordinului 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-
cadru al serviciului de salubrizare; 

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată în anul 2007, cu modificările 
si completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1 - Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 
activitatile organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deseurilor, către SC Ecosal Caras-
Severin SRL, în calitate de operator regional. 

Art. 2 – Modelul contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile 
organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deseurilor,  este cel prevăzut în anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 3 - Se împuternicește d-nul Bălan Silvestru, în calitate de primar al comunei Bănia, să semneze contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, care este anexa la aceasta hotărâre. 

Art. 4 - Se aprobă studiul de oportunitate a delegării gestiunii serviciului de  salubrizare pentru activitățile : 
organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, către SC Ecosal Caraș-Severin 
SRL, în calitate de operator regional; 

Art. 5 - Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de  salubrizare pentru activitățile: 
organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, către SC Ecosal Caraș-Severin 
SRL, în calitate de operator regional; 

Art. 6 - Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare pentru activitățile : organizarea prelucrării, 
neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, către  SC Ecosal Caraș-Severin SRL, în calitate de 
operator regional; 

Art. 7 -  Se aprobă  tariful de 54,92 lei/tona (27,46 lei/mc) cu TVA inclus, privind serviciul de salubrizare pentru 
activitățile : organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deseurilor;  

Art. 8 - Se aprobă indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare privind activitățile: 
organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor ;  

Art. 9  -  Prezenta  se comunică: 
 Prefectului Județului Caraș-Severin; 
 Consiliului Judetean Caras-Severin; 
 SC  Ecosal Caraș- Severin SRL; 
 ADI Intercom Deseuri Caras-Severin 
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