ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rprobarea delegarii serviciului public de salubrizare
in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava
Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, Judetul Suceava,
Avind in vedere:
-. referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul
de hotrrare privind aprobarea
delegarii serviciului public de salubrizare in comuna l.-undu
Moldovei, judetul Suceava,
inregistrat sub nr.5232 din 23.07 .2019;
- raportul de specialitate nr.5233 din23.07.2019 al comparlimentului financiar-contabil;
- raportul de avizare nr.5308 din 26.07.20rg al comisiei pentru programe de
"p.irut dezvortare
economico-social5, buget, finanJe, administrarea domeniului pubric
al comrnei,
ai
agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia mediului;
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr. 5l12006 a serviciilor comunitare de utilitati pubtice, cu modificarile si

completarile ulterioare
prevederile Legii nr. 10l/2006 a serviciului public de salubrizare, cu
modificarile si
completarile ulterioare
- prevederile Legii nr' 2lll201l privind regimul deqeurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile Legii nr. 249l20ll privind privind modalitatea de gestionare a ambalajelor gi a
degeurilor de ambalaje, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
- o.u.G. rv. 19612005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile
ulterioare
- HG nr. 34912005 privind depozitarea deqeurilor, cu modificarile si completarile ulrerioare
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucriiri gi concesiunea de servicii din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Ordinul presedintelui ANRSC t. 10912007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustarc sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare a localitatilor
- Ordinele presedintelui ANRSC r.11112007 si r.8212015
^In temeiul prevederilor
art.l29, alin.(2) lit. d), alin.(7) , tit.n), arr.139, alin.(3) si art.l96,
alin(1) ,lit.a) Ordonanla de UrgenJtr a Guvemdui u.5712019 privind Codul administrativ;

-

HOTARA$TE:

-

Art.l Se aproba prestarea serviciului public de salubrizare in comuna Fundu Moldovei,
gestiune
in
delegata.
Art.2 Se aproba Contractul cadru de prestari servicii conform conform Anexei nr.l care
face parte integranta din prezenta hotir6re.

-

-

Art.3 Se aprobd fundamentarea prelurilor pentru gestionarea degeurilor din comuna
Fundu Moldovei conform Anexei 2, care face parte integranti din prezenta hotdrare.
Art.4 la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazl primarul qi
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Contrasemneazd,
Secretarul comunei,
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