ROMANIA
JUDETUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.28/2012
PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE
AL COMUNEI DOCHIA PRIN ÎNCREDINŢARE DIRECTĂ

Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în sedinta extraordinară în data de 27
aprilie 2012;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public
de salubrizare al comunei Dochia prin încredinŃare directă, înaintat de primarul comunei
Dochia, d-l Petru Mîndru, precum şi referatul de specialitate nr.2219/26.04.2012 întocmit de
compartimentul achiziŃii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia ;
łinând seama de adresa AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de UtilităŃi Publice nr.2381898/10.04.2012 ;
Avand in vedere prevederile art.nr.25 al Legii nr. 101 / 2006 -legea serviciului de
salubrizare a localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 71 / 2007
pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de servicii prevazute în O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica si de concesiune de servicii, ale Ordinului Autoritatii Nationale de
Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice nr. 110 / 2007 privind
aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor, ale
Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice nr. 111 / 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - Cadru al serviciului de
salubrizare al localitatilor;Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare ; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia
publică locală;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 14, si art.45, art.
115 alin. (1) lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Hotărăşte:
Art 1 - Se aprobă delegarea serviciului public de salubrizare al comunei Dochia prin
încredinŃare directă şi pe perioadă determinată, unui operator economic licenŃiat
A.N.R.S.C.U.P., până la finalizarea procedurilor de licitaŃie publică deschisă iniŃiate de
compartimentul achiziŃii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Dochia.

Art.2 – (1) Se aprobă subvenŃionarea serviciului de salubritate al comunei Dochia prin
alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Dochia pe anul 2012 (cap.74.02
„ProtecŃia mediului”).
(2) Suma menŃionată la aliniatul 1 va completa nivelul veniturilor realizate din
încasările cu titlu de taxă de la populaŃie şi va fi achitată operatorului serviciului pentru
serviciile prestate.

Art.3 - Se împuterniceste domnul Petru Mîndru, primarul
contractul si alte acte aditionale care decurg din acesta.

comunei Dochia să

semneze

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, autorităŃilor
interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 27 aprilie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Chiuaru Vasile
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR – Acristinei Ovidiu

