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Nr. 50652/05.07.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru 

serviciul de salubrizare - activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în 

municipiul Roman 

 
Examinând referatul de aprobare elaborat de primarul municipiului Roman, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat cu numărul 50650/05.07.2021, am constatat că sunt 

îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității: 

Aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare - activitățile de dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman,   în baza Caietului de sarcini-cadru aprobat prin 

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, a fost dispusă de către A.N.R.S.C. prin adresa Nr. 

906185/19.04.2021, înregistrată la U.A.T. Municipiul Roman cu nr. 33535/06.05.2021. 

 

 Din punct de vedere al legalității. 

Sunt îndeplinite prevederile: 

• Art. 8 alin. (3) lit. i) din legea nr. 51/2006 Republicată - Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordinului A.N.R.S.C.  nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

• Art. 6 alin. (1) lit. h) și i) și art.12, alin (3) din legea 101/2006 Republicată - Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Art. 10 alin. (3) din O.G 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

• Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației. 

• Ordinului A.N.R.S.C. Nr. 520/2018, pentru modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

• art 155, alin (1) lit. d) și alin (3) lit.b) din Ordonanța de  Urgență Nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  

drept pentru care apreciem ca legal și oportun prezentul proiect de hotărâre.  
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