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ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna 1 Decembrie

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţă în
data de  30.04.2013,

Având în vedere:
- proiectul de Hotărâre nr. 12/09.04.2013 iniţiat de primarul comunei

1 Decembrie, domnul Petre Gheorghe, prin care se propune delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare din localitatea 1 Decembrie catre un operator licentiat,

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,

- Ordonanţa de urgenţă 92/26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,

- Legea nr. 337/20 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă  a
Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare,

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu actualizările prevăzute în Legea 337/2006,

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu
modificările ulterioare,

- Hotărârea nr. 1337/27.09.2006 privind completarea Hotărârii nr. 925/2006,
aprobată în şedinţa Guvernului din data de 27.09.2006,

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 255/2006,
- Legea nr. 211/2011 privitoare la regimul deseurilor,
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor,
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate, înregistrat cu

numarul 2487/10.04.2013,
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. d)  şi lit. i) din Legea serviciilor

comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin. (9) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a localitatii
1 Decembrie catre un operator care va fi desemnat prin licitatie publica deschisă.

Art. 2 – Operatorul desemnat prin licitaţie isi va desfasura activitatea conform
conditiilor prevazute in caietul de sarcini, anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aproba Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatii
1 Decembrie conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 – Se aproba Studiul de Fundamentare pentru delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare a comunei 1 Decembrie conform anexei nr. 3 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 – Finantarea activitatii pe perioada de delegare a gestiunii, pentru
contractul care se va incheia in urma procedurii de licitatie deschisa, se va realiza de la
bugetul local, prin taxa specială instituită si suplimentarea acesteia cu subventii, in
conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 101/2006.

Art. 6 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul
comunei 1 Decembrie, domnul Petre Gheorghe, şi compartimentele din cadrul
aparatului său de specialitate.

Art. 7 – Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate
de către secretarul comunei 1 Decembrie.

Presedinte de sedinta,
Consilier

Potcoveanu Florin Adrian

Contrasemnează,
         Secretar,

           Jilăveanu Cristian Daniel

                 Comuna 1 Decembrie
                   Nr. 13/30.04.2013


