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12013

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Viile Satu Mare

..

Consiliul Local Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, Întrunit În şedinţa extraordinară
~in data de 04.12.2013, la sediul Primăriei ViIle Satu Mare, În baza dispoziţiilor art. 39 alin. 2
'In Legea nr. 215/2001 privind' administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi
ompletările ulterioare,
având În vedere Expunerea de Motive prezentată de domnul primar al comunei Viile
tu Mare, precum şi dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 215/200'1 privind administraţia publică
cală republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
având În vedere prevederile legale, conform art. 29, art. 30 din Legea nr. 51/2006 a
rviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
rt. 6 din cadrul Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, a Ordinului nr.
10/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor,
rdtnu nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare
I I calitătilor,
conform dispoziţiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
ubllca, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
rvlcli, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14, precum si art. 45 alin. 3 din Legea
II 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările
Il rloare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă delegarea gestiunii privind prestarea serviciilor de utilitate publică de
lubrizare a Comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, prin licitaţie, conform legislaţiei În
O

re.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de delegare al Serviciului Public de Salubrizare al
mUnei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă
r prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini şi Contractul - cadru pentru delegarea gestiunii
rvlciului Public de Salubrizare al Comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, conform
xei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
J

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primarie
munei Viile Satu Mare si se comunica cu Institutia Prefectului - Judetul Satu Mare şi
. rsoanele responsabile cu implementarea procedurii.

Viile Satu Mare la 04.12.2013
EŞEDINTE DE Ş

'(AI, , G
: 4 ex.

tcoue-

INŢĂ

Contrasernnează

Secretarul Comunei Viile Satu Mare
Bernat Manuela Eva
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