
                  R O M A N I A        
          JUDETUL PRAHOVA 
     COMUNA TIRGSORU VECHI 
           CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E   

privind darea in administrare a unor activitati din cadrul serviciului public 
 de salubrizare  si  a serviciului de administrare a domeniului public si privat  

al Comunei Tirgsoru Vechi 
 

Avand in vedere : 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,   

inregistrata sub nr.6979/25.06.2015; 
Raportul de specialitate al secretarului comunei, inregistrat sub nr. 6978/25.06.2015; 
In conformitate cu prevederile: 
-art.22 alin.(4), art.24, art.25 si art.28 din Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de 

utilitate publica, republicata; 
-art.12 din Legea 101/2006,  a serviciului de salubrizare, republicata; 
-Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare; 
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi; 
In baza art.36 alin.(2) lit. c) si d), art.36 alin.(6) si alin.(3) din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata; 
 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  
hotarare: 

 
Art.1 - Se aproba darea in administrarea Biroului GOSPODARIE SI SERVICII 

EDILITARE, fara personalitate juridica, din cadrul aparatului de specialitate  a primarului 
comunei Tirgsoru Vechi, a unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare din 
subordinea Consiliului local al Comunei Tirgsoru Vechi si a unor activitati din cadrul serviciului 
public  de administrare a domeniului public si privat al Comunei Tirgsoru Vechi  – ca modalitate 
a gestiunii directe, astfel: 

 
A. Serviciul public de salubrizare  - cuprinzand urmatoarele activitati: 
 Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv 
fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente 
electrice si electronice, baterii si acumulatori; 

 Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de 
reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

 Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; 
 Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a 

acestora pe timp de polei si inghet; 
 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre 

unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare; 
 

B. Serviciul de administrare a domeniului public si privat al comunei Tirgsoru 
Vechi – cuprinzand urmatoarele activitati: 

 Gestionarea cainilor fara stapan; 
 Colectarea si transportul deseurilor din cimitire; 



 Administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a locurilor de joaca pentru 
copii, a statuilor si monumentelor; 

 
 
Art.2 – (1)Se aproba Caietul de sarcini pentru activitatile prevazute la art. 1, pentru 

serviciul public de salubrizare,  anexa nr.1 la prezenta hotarare. 
(2)Se aproba Caietul de sarcini pentru activitatile prevazute la art. 1, pentru serviciul de 

administrare a domeniului public si privat al comunei,  anexa nr.2 la prezenta hotarare. 
 
Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Gospodarie 

si Servicii Edilitare din cadrul Primariei comunei Tirgsoru Vechi iar cu aducerea la cunostinta 
publica secretarul comunei. 
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