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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la 

Târgu Secuiesc (ST) 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prezentarea primarului municipiului, dl. Antal Árpád-Andtás; 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 18807/2014 a Primarului municipiului, dl. 

Antal Árpád-András; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18940/2014 al Direcţiei gospodărire 
comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere prevederile art. 29 şi 30 din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată,  

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) şi al Stației de Transfer de la Târgu 
Secuiesc (ST), conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 2. - Se aprobă ca modalitate de delegare a serviciilor de operare al Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor (CMID) şi al Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST) 
gestiunea delegată prin contract de concesiune, atribuit prin procedura licitaţiei publice 
deschise. 

Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 
Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 
 
Sfântu Gheorghe, la _____________ 2014 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
   
 
 
 
 
 

 


