ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 57 din 19.08.2016
privind încheierea pe perioadădeterminată a unui contract de prestări
servicii în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia,
județul Neamț
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19august 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind încheierea pe perioadădeterminată a unui
contract în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul
Neamț, expunerea de motive a primarului nr. 4600/12.08.2016 şi raportul de
specialitate nr. 4601 din 12.08.2016, înaintat de viceprimarul și secretarul comunei
Dochia.
Având în vedere:
- prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- art. 2 alin. (3), art. 3, art. 6, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 – legea
serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- art. 2, lit. (e), art. 3, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. (d) din Legea nr. 51/2006 –
legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- prevederile Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
- în vederea asigurării salubrizării comunei Dochia, pentru asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației comunei,
- văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
În baza prevederilor art.36 alin.(6) lit. (a) pct. 14, coroborate cu art. 45
alin.(1), și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta,
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii, pe perioadă
determinată, având ca obiect serviciile de salubrizare ale comunei Dochia, județul
Neamț, respectiv până la implementarea și punerea în aplicare a proiectului ”Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț” în comuna Dochia.
Art.2Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia, viceprimarul comunei Dochia și Compartimentul achiziții publice
din aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

