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PUCIOASA – DECEMBRIE 2022 

 
  Consiliul Local al U.A.T. Oraşul Pucioasa, în calitate de Asociat Unic al S.C. SERVICII 

COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Şedinţă ordinară astăzi, 

22.12.2022, având în vedere: 

 

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înfiinţarea S.C. SERVICII COMUNITARE 

DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa; 

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 157/28.09.2022 privind atribuirea directă a Contractului de 

delegare a gestiunii activităţilor specifice de salubrizare a localităţii (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) către S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa; 

- Anexa nr. VI la Hotărârea de mai sus cu „Bunurilor mobile şi imobile, proprietate  publică sau 

privată ale U.A.T. Oraşul Pucioasa, aferente Serviciului de salubrizare al Oraşului Pucioasa care vor fi 

predate în administrare şi exploatare, ca bunuri de retur, către S.C. SERVICII COMUNITARE DE 

UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.”; 

- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii unor activităţi specifice Serviciului de 

salubrizare al Oraşului Pucioasa (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) nr.  21500, resp. 768 din 03.10.2022. 

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 178/27.10.2022 privind aprobarea “Indicatorilor de 

performanţă” care sunt anexă la regulamentele Serviciilor de iluminat şi salubrizare ale oraşului 

pucioasa şi la contractul de delegare a gestiunii  serviciului public de iluminat  şi  contractul de delegare a 

gestiunii activităţilor specifice de salubrizare a localităţii (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) către S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa. 

- Licență clasa 3, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice (A.N.R.S.C. cu nr. 6085/24.11.2022 valabilă până la data de 01.11.2027 pentru Activitatea 

de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de 

pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din 

coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la staţiile de tratare; 

- Licență clasa 3, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.cu nr. 6086/24.11.2022 valabilă până la data de 01.11.2027 pentru Activitatea de  

curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

- prevederile art. 1, alin. 2), lit. e), art 8, art. 22, art. 28, alin.21 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilitati publice - Republicata, cu modificările si completările prevăzute de OUG nr. 58/2016 ( art.II -

pct.9, 10); 

PRIVEŞTE: APROBAREA ACHIZIŢIEI PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ DIN 

SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII PUBLICE (SEAP) A UNUI UTILAJ TIP 

TRACTOR IRUM TAG 60C CU REMORCĂ, LAMĂ ŞI SĂRĂRIŢĂ, DE CATRE S.C. 

SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., 

SOCIETATE CU ASOCIAT UNIC CONSILIUL LOCAL PUCIOASA 
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- prevederile art. 2 , art. 6, art. 12, alin.l, lit.a), alin.2-3), art. 13, lit. a), art. 14, alin.2) din Legea nr. 101/2006 

- a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Legea nr. 31/1990 Republicată a “societăţilor”; 

- Legea 500/2002 privind „Finanţele Publice”, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind „codul fiscal”; 

- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind „codul de procedură fiscală”; 

- Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 - “Autorizaţia de Mediu” nr. 17/15.05.2018 pentru funcţionarea “S.C. SERVICII COMUNITARE DE 

UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. - SOCIETATE DE SALUBRIZARE, PUCIOASA, STR. 

Morilor, nr. 7, cu servicii de colectare şi transport deşeuri municipale şi asimilabile (stradale) la un depozit 

conform; 

- Ordonanţa de Urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului; 

- Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 

- art. 7 alin. 2 si 5 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice; 

 

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate. 

 

- Referatul de aprobare  nr. 28741/21.12.2022; 

- Raportul  de Specialitate nr. 990/21.12.2022, resp. 28738/21.12.2022. 

 

În temeiul art. 92 alin. 1, alin. 2 lit. b, Art. 125, Art. 129 alin. 2, lit. c) şi d), alin. 3, lit. d şi e, alin. 6 

lit. a şi b, alin. 7 lit. n, Art. 136 şi Art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţia de către S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

PUCIOASA SCUP S. R. L., prin cumpărare directă din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP),  a 

unui utilaj tip tractor IRUM TAG 60C cu remorcă, lamă şi sărăriţă. 

 

Art. 2. Se aprobă preţul de achiziţie (utilajul, remorca şi sărăriţa) de 38.000 EURO fără TVA. 

 

Art.  3.  Plata se făce în lei, la cursul de vânzare EURO Raiffeisen din ziua facturii. 

 

Art. 4. Se aprobă modalitatea de plată: avans de maxim 30% din valoare, iar restul 24 de rate egale, în 

decurs de 24 de luni.   

 

Art. 5. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Administratorul/Directorul S.C. SERVICII 

COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.. 

 

Art. 6. Hotărârea de faţă va fi comunicată celor interesaţi de către C.I.C. şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Dâmboviţa, conform legii. 

                             

       

     

Preşedinte de şedinţă, 

  Ianeţ Constantin 

         __________ 

 

          Contrasemnează , 

 Secretarul U.A.T. Oraşul  Pucioasa 

             Jr. ELENA CATANĂ 

           ____________ 
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