Romania
Judetul Prahova
Consiliul Local Dumbrava

HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DELEGARE A SERVICIULUI DE
SALUBRITATE PENTRU COMUNA DUMBRAVA SI ACORDAREA
MANDATULUI SPECIAL REPREZENTANTULUI C.L. SI INLOCUITORULUI
ACESTUIA

Consiliul Local al comunei Dumbrava , judetul Prahova,
Avand in vedere:
Raportul de specialitate inregistrat la nr 1999 din 13 03 2017 intocmit de
compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dumbrava, jud. Prahova .
-Adresa nr 282/27.02.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Parteneriatului
pentru Managementului Deseurilor-Prahova;
-Prevederile Documentului de Pozitie aprobat al Proiectului ,,Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova’’;
-Hotararea Guvernului nr 742/2014 privind modificarea anexelor nr 2 si 4 la Hotararea
Guvernului nr 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului- cadru
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate servicii de utilitati
publice;
-Legea nr 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice,republicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare,art 10 si 32;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Dumbrava, jud. Prahova .
Avizul secretarului com. Dumbrava, jud. Prahova.
In temeiul art. 45 si art.36 ,alin (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Consiliul Local al comunei Dumbrava , adopta prezenta:

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba documentatia de delegare a serviciului de salubritate ,conform
proiectului SMID Prahova necesara lansarii procedurilor de achizitie publica in vederea
delegarii Serviciului Public de Salubritate ,la nivelul Judetului Prahova,de catre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatului pentru Managementului
Deseurilor-Prahova:

-

Caietul de sarcini si anexele;
Modelul de contract si anexele delegarii serviciului de colectare si transport al
deseurilor municipale si operarea statiilor de transfer care urmeaza sa fie incheiat
cu operatorul selectat de comisia de licitatie;
- Fisa de date si anexele ;
- Strategia de contractare;
- Studiul de fundamentare.
Documentatia de delegare a serviciului de salubritate se afla pe CD care reprezinta
Anexa 1-ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se acorda mandat special reprezentantului Consiliului Local ,domnului
Greerus Ion ,consilier cu atributii de viceprimar al Comunei Dumbrava ,Jud Prahova si
inlocuitorului acestuia,Nita Gheorghe ,viceprimarul cu atributii de primar al Comunei
Dumbrava sa voteze in cadrul Adunarii Generale a ADI si sa semneze documentele
mentionate mai sus atat in forma prezentata ,dar si in forma finala ce va cuprinde
corectiile impuse de ANAP in urma procesului de evaluare si validare a acestora.
Art.3 Se acorda mandat special reprezentantului Consiliului Local ,domnului
Greerus Ion consilier cu atributii de viceprimar al Comunei Dumbrava ,Jud Prahova si
inlocuitorului acestuia, Nita Gheorghe ,viceprimarul cu atributii de primar al Comunei
Dumbrava pentru aprobarea si semnarea contractului de delegare care urmeaza sa fie
incheiat cu operatorul selectat de comisia de licitatie ,precum si pentru aprobarea si
semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare la contractul de delegare ,cu exceptia celor
care aproba tarifele .
Art.4 Se aproba suma de 2.681,40 lei respectiv(0,60 bani/ locuitor x 4469
locuitori) contavaloarea cotizatiei comunei Dumbrava la ADI Deseuri.
Art 5. Prezenta Hotarare va fi comunicata :
-Institutiei Prefectului-Jud Prahova;
-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatului pentru Managementului
Deseurilor-Prahova:
-Va fi adusa la cunostiinta publicului in conditiile legii.
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