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COMUNA CRASNA                                    

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.15. 
Din data de 26.02.2013. 

privind aprobarea modificării și completării cap.4 din Anexa nr.4 al Hotărârii consiliului local 

Crasna nr.84/28.08.2012 privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a serviciului public de 

salubrizare, a regulamentului, studiului de oportunitate, caietului de sarcini, respectiv atribuirea 

acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL  în condițiile art. 31
1
 din Legea 

51/2006 

 
  

Consiliul Local al comunei Crasna; 

            Având în vedere: 

            -expunerea de motive a primarului nr.1640/21.02.2013; 

-Raportul compartimentului de resort cu nr.1641/21.02.2013; 

-Avizul comisiei de specialitateal consiliului local nr.1642/21.02.2013. 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

            -art. 24, art.25, art.29, art.31
1
  din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică cu 

modificările şi completările ulterioare ulterioare; 

            -art.12 din  Legea serviciului de salubrizare 101/2006 cu modificările ulterioare; 

            -art.23, alin(4) din Legea 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind obligaţia  

desfăşurării activităţilor serviciilor de utilităţi publice numai pe  baza regulamentelor serviciilor şi 

caietelor de sarcini ale activităţilor din cadrul serviciilor; 

            - prevederile Ordinului nr.101/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului 

de salubrizare; 

            În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a) şi c) şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.(1) Se aprobă modificarea și completarea Cap.4, art.5 din Anexei nr.4 al Hotărârii 

consiliului local Crasna nr.84/28.08.2012 privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a serviciului 

public de salubrizare, a regulamentului, studiului de oportunitate, caietului de sarcini, respectiv 

atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL  în condițiile art. 31
1
 din 

Legea 51/2006, și va avea următorul cuprins: 

„ART.5. Durata contractului de delegare a gestiunii este de 10 ani, dar un mai mult de data 

implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj” prin POS – 

Mediu.” 

(2) Se abrogă art.6 din Cap.4, Anexa 4 Hotărârii consiliului local Crasna nr.84/28.08.2012. 

 (3) Celelalte prevederi ale anexei nr.4 din al Hotărârii consiliului local Crasna nr.84/28.08.2012 

privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a serviciului public de salubrizare, a regulamentului, 

studiului de oportunitate, caietului de sarcini, respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea 

SC CRASNA SERV SRL  în condițiile art. 31
1
 din Legea 51/2006, rămân valabile. 

  

 

 

 



Art.2.Începând cu data de 01 martie 2013 SC CRASNA SERV SRL  va încasa taxa pentru 

colectarea deșeurilor menajere de la persoanele fizice și persoanele juridice. 

   Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 

Art.4.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

   Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la: 

   - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

   - Primarul comunei; 

   - Compartimentul contabilitate;  

   - SC CRASNA SERV SRL; 

   - site: www.primariacrasna.ro; 

            - Dosar hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Bogya Miklos            Contrasemnează: 

                SECRETARUL  comunei, 

                   Lazar Veturia 

 


