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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea caietelor de sarcini pentru 

activitățile serviciului public de salubritate stradală în municipiul Roman 

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

inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat cu numărul 50646/05.07.2021 am constatat că sunt 

îndeplinite condițiile de oportunitate și legalitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității: 

Aprobarea caietelor de sarcini, cu respectarea prevederilor din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, 

pentru activitățile serviciului public de salubritate stradală: 

 - măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

 - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  

pe timp de polei sau de îngheţ; 

a fost dispusă de către A.N.R.S.C., prin măsurile din nota de control încheiată la sediul 

operatorului, în 14.10.2020, cu privire la activitățile seviciului public de salubrizare prestate de 

acesta, în baza contractului nr.3143/18.02.2009. 

 

Din punct de vedere al legalității. 

Sunt îndeplinite prevederile: 

• Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 Republicată - Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordinul 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) din  Legea 101/2006 Republicată - Legea serviciului de 

salubrizare a localităţilor,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

• Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 89/2006 privind aprobarea Caietului de Sarcini si a 

Regulamentului pentru concesionarea prin licitatie publica a Serviciului Public de 

Salubritate, 

 

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