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HOTARARE  nr. 106 / 2016 
pentru aprobarea atribuirii delegarii gestiunii serviciului de colectare si transport a 
deseurilor municipale din Zona 1 si 2, Curtea de Arges-Domnesti, pentru aprobarea 

operarii Centrului de Management Integrat al Deseurilor din Curtea de Arges si 
pentru aprobarea tarifelor aferente serviciului de colectare si transport al deseurilor 

generate in Zona 1 si 2, inclusiv a celor generate pe raza municipiului Curtea de Arges  
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges,  
         Având in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 27982 / 18.10.2016; 
- Rezultatul procedurii de atribuire a delegarii gestiunii serviciului de colectare si transport al 

deseurilor din Zona 1 si 2, Curtea de Arges-Domnesti, si de operare a Centrului de 
Management Integrat al Deseurilor din Curtea de Arges; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) si (9), art. 6 alin. (1) lit. k si p, art. 9 alin. (1) lit. c si f, art. 9 alin. 
(2), art. 13 alin. (1) lit. b, art. 17 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. e, art. 24 si 26 din Legea 
serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 ;  

- Art. 29 (3) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006; 
- Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 
- Avizele date de  Comisia economica, Comisia de comert si servicii publice şi de Comisia 

juridică. 
 În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 coroborat cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea 
nr. 215/2001 

 
hotaraste : 

 
  Art. 1: Se aproba atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si 
transport al deseurilor din Zona 1 si 2, Curtea de Arges-Domnesti, si de operare a Centrului de 
Management al Deseurilor din Curtea de Arges catre S.C. Financiar Urban S.R.L. pentru o durata 
de opt ani. 
  Art. 2: Pe toata perioada delegarii gestiunii se acorda operatorului S.C. Financiar Urban 
S.R.L. exclusivitatea prestarii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale generate 
pe raza municipiului Curtea de Arges, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente 
electrice si electronice. 
  Art. 3: Se aproba tarifele aferente prestarii serviciului de colectare – transport a 
deseurilor municipale generate pe raza teritoriala a unitatilor administrativ-teritoriale ce fac parte 
din Zona 1 si 2, Curtea de Arges-Domnesti, conform anexei.  
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