
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.            /2021  
privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin 

concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de 
tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion - din cadrul Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita” 

Consiliul Judeţean Harghita;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/2021, al administratorului public Incze 
Csongor, la propunerea Direcţiei Arhitect Șef, adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare nr. 
78482/21.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 60768/21.09.2021, 
Raportul de specialitate nr. _______/2021 al Direcţiei juridică și administraţie publică 
locală, Raportul de specialitate nr. ________/2021 al Compartimentului Achiziții publice, 
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 37/2018 privind avizarea proiectului 
Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de salubrizare la nivel județean 
pentru membrii Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem integrat de management 
al deșeurilor Harghita” precum și stabilirea unor contravenții în domeniul salubrizării, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 255/2020 privind aprobarea Caietului 
de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – 
inclusiv stația de sortare de la Sânsimion - din cadrul Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”, Procesul verbal de afișare nr. ________/2021 
și Referatul de urgență nr. _________/2021;  
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică și investiții, și Comisiei juridică 
și administrație publică; 
În conformitate cu Anexa la Ordinul A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de 
sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 22, alin.(4), art. 23, alin.(2) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.12 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, republicată și OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. d) coroborate cu prevederile alin. (5) lit. q)  și 
art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, și Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu completările și modificările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini și modelul de contract aferent documentației de 
atribuire al contractului de concesiune ”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 
operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de 
sortare de la Sânsimion - din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la 
Remetea, județul Harghita” conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 
AVIZAT 

Secretar general al Judeţului 
                                                                   Vágássy Alpár 
 
 
 
 
Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către Administrator public Incze Csongor, la 
propunerea Direcţiei Arhitect Șef. 
 
 
 
 

 Administrator public Arhitect Șef 
 Incze Csongor Fülöp Otilia 

 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ  
Direcţia Juridică Și Administraţie Publică 

Director executiv 
c.j. Bodó Alpár 

 
 
 
 
 
 

VIZAT 
                    Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator compartiment 
                                                          Szabó Zsolt Szilveszter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Județean Harghita nr. 255/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului 
de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de 
deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion - 
din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul 
Harghita”. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
administratorului public Incze Csongor și Direcţia Arhitect șef sub coordonarea 
preşedintelui Borboly Csaba.  

Art. 4. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică - 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 
administratorului public Incze Csongor, vicepreședinților Barti Tihamér și Bíró Barna 
Botond, Direcția Arhitect șef, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 
 
__________________, ______________ 
 
 

Contrasemnează 
 Preşedinte,                         Secretarul general al judeţului, 
 Borboly Csaba        Vágássy Alpár 
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