ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 137/2022
privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având
ca asociat unic orașul Covasna
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 6 octombrie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi;
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț, juridice şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
avizul de legalitate al secretarului general al orașului precum şi avizul de legalitate
al secretarul general al oraşului.
În conformitate cu:
- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului
Local al Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
- prevederile art. 1 alin. (2), lit. e), art. 2 lit. g), art. 7, art. 8, art. 22 alin. (2)
lit. a), art. 23, art. 25, art. 28 alin. (2) lit. b), alin. (21) și alin. (6), din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulteriare;
- prevederile art. 2 , art. 6, art. 12 alin. (1) lit. a), alin. (2)-(3), art. 13 lit. a),
art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 – a serviciului de salubrizare a
localitatilor, republicată, modificată prin OUG nr. 58/2016;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de
sarcini cadru al serviciului public de salubrizare;

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 5/2015 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la
dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de
salubrizare pe raza orașului Covasna;
- HCL nr. 56/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de
salubrizare al orașului Covasna, cu modificările ulterioare;
- HCL nr. 90/2017 privind aprobarea tarifului pentru măturat mecanic;
- HCL nr. 152/2017 cu privire la atribuirea directă a contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către SC
Gos Trans Com SRL, având ca asociat unic orașul Covasna, cu
modificările ulterioare;
- HCL 162/2021 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de
salubritate;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. d) alin. (4), lit.
g), alin. (7), lit.k) si n), art. 139, alin. (3), lit a), din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – Se aprobă Studiul de oportunitate privind gestionarea serviciului
public de salubrizare a orașului Covasna, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă “gestiunea directă” ca modalitate de organizare,
funcționare și administrare a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna și
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a orașului Covasna către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., înregistrată în
Registrul Comerțului sub nr. J14/295/22.08.1995, CUI 7850009, societate
comercială la care cappitalul social este deţinut integral de către Oraşul Covasna
prin Consiliul local al oraşului Covasna.
Art. 3 – (1) Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare a orașului Covasna către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. cu
anexele aferente, contract de delegare prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(2) Anexele la contractul de delegare a gestiunii serviciului public
de salubrizare a orașului Covasna sunt următoarele:
-Anexa nr. 2.1 – Regulamentul serviciului de salubrizare al orașului
Covasna, aprobat prin HCL nr. 56/2017 (38 file);

-Anexa nr. 2.2 – Indicatori de performanță nefinanciari pentru activitățile de
salubrizare (3 file);
-Anexa nr. 2.3 – Tarifele la serviciul de salubrizare aplicabile la data
semnării contractului, conform HCL nr. 35/2016, nr. 30/2017, nr. 90/2017 și nr.
162/2021 (1 filă);
-Anexa nr. 2.4 – Caietul de sarcini al Serviciului, cu următoarele anexe:
• Anexa 2.4.1 – Numărul de recipiente necesare pentru
precolectarea deșeurilor municipale nesortate (1 filă);
• Anexa 2.4.2 – Frecvența de colectare (1 filă);
• Anexa 2.4.3 – Lista punctelor amenajate pentru colectarea
deșeurilor municipale și dotarea acestora (1 filă);
• Anexa 2.4.4 – Traseele de transport a deșeurilor municipale în
orașul Covasna pe zile și străzi -(1 filă);
• Anexa 2.4.5 – Căile de circulație pe care se execută operația de
menținere în stare de funcțiune prin combaterea poleiului și a
înghețului, curățirea și transportul zăpezii de către operatorul de
salubrizare (2 file);
• Anexa 2.4.6 - Amplasamentul stațiilor mijloacelor de transport
în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de
deszăpezire și transport a zăpezii (1 filă);
• Anexa 2.4.7 – Trotuare pe care se execută operaţia de
menţinere în stare de funcţiune prin combaterea poleiului şi a
îngheţului, curăţirea şi transportul zăpezii de către operatorul de
salubrizare (1 filă);
• Anexa 2.4.8 Trecerile de pietoni și trotuare adiacente acestora
la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii (1 filă);
• Anexa 2.4.9 – Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii
rezultate din activitatea de deszăpezire (1 filă);
• Anexa 2.4.10 – Drumurile publice pe care se execută operația
de menținere în stare de funcțiune prin combaterea poleiului și
a înghețului, curățirea și transportul zăpezii de către autoritatea
locală în regie proprie (2 file);
• Anexa 2.4.11 – Lista substanțelor chimice și a materialelor
antiderapante admisibile în aria de operare (1 filă);
• Anexa 2.4.12 – Măturat manual (1 filă);
• Anexa 2.4.13A – Măturat mecanic-Săptămâna 1 (1 filă);
• Anexa 2.4.13B - Măturat mecanic-Săptămâna 2 (1 filă);
• Anexa 2.4.14 – Căile de circulație pe care se execută activitățile
de întreținere a curățeniei (1 filă);
• Anexa 2.4.15 - Determinarea necesarului minim de mijloace de
măturat mecanic stradal (1 filă);

• Anexa 2.4.16 – Căile de circulație pe care se execută activitățile
de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcările de
reședință (1 filă);
-Anexa nr. 2.5 – Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică
a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care
sunt Bunuri de Retur (2 file);
-Anexa nr. 2.6 – Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute
în Anexa nr. 2.5 (2 file);
-Anexa nr. 2.7 – Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (1 filă);
-Anexa nr. 2.8 – Programul de Investiții pe durata contractului de delegare
(2 file);
-Anexa nr. 2.9 – Asigurările (15 file);
(3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului are o durată de
5 ani.
Art. 4 – Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitățile de salubrizare
delegate, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, respectiv:
a) colectare separată şi transportul separat al Deșeurilor Municipale şi al Deșeurilor
Similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv
fracţii colectate separat și voluminoase, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri
din echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori şi constituie
ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, agenţi economici, instituţii publice, neasimilate celor
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice)
d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice.
Art. 5 - La data încheierii contractului de delegare a gestiunii precum și pe
toată durata contractului operatorul S.C. Gos Trans Com S.R.L. va desfășura
exclusiv activități din sfera prestării serviciilor de utilități publice destinate
satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe raza de
competență a orașului Covasna.
Art. 6 – (1) Cu data încheierii noului Contract de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare pe raza orașului Covasna, conform art. 3 din prezenta

hotărâre, Contractul de delegare nr. 6813/15.11.2017 inclusiv anexele, aprobate
prin HCL nr. 152/2017 își încetează aplicabilitatea.
(2) Cu data adoptării prezentei se abrogă HCL nr. 156/2021
privind prelungirea valabilității Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de
salubrizare pe raza orasului Covasna nr.6813/601/15.11.2017, prin act adițional.
Art. 7 - Se împuternicește Primarul orașului Covasna să semneze Contractul
de delegare prin atribuire directă a gestiunii serviciului public de salubrizare a
localității, precum și toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri.
Art. 8 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul
Covasna, Primarului orașului Covasna, S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. și va fi adusă
la cunoștință publică în condițiile legii.
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