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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL VIILE SATU MARE
HOTĂRÂRE NR.

5'0

12013

•

privind modificarea H.C.L. Viile Satu Mare nr. 47/2013 privind delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare al Comunei Viile Satu Mare
Consiliul Local Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, Întrunit În şedinţa ordinară din
data de 23.12.2012, la sediul Primăriei Viile Satu Mare, În baza dispoziţiilor art. 39 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
având În vedere Expunerea de Motive prezentată de domnul primar, precum şi
dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru solicitarea raportului compartimentului de resort
al aparatului de specialitate al primarului şi al raportului comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, avizul favorabil,
având În vedere prevederile legale, conform art. 29, art. 30 din Legea nr. 51/2006 a
- serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 6 din cadrul Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, a Ordinului nr.
110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor,
Ordinu nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare
al localităţilor,
conform dispoziţiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, 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
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea următoarelor articole ale Regulamentului de
delegare al Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu
Mare, după cum urmează:
Art.61 lit. aj.să Încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestatlcontractat, corespunzător
tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat În conformitate cu normele
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;"
Se modifica astfel:
"să Încaseze de la utilizatori contravaloarea
serviciului
de salubrizare prestatlcontractat,
corespunzător
tarifului aprobat de autorităţile administraţiei
publice locale, determinat În
conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;"
lit. c) " să solicite ajustarea tarifului În raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din
economie, dupa primii 3 ani de operare;"
Se modifica astfel:
"Tariful nu se ajusteaza pe perioada derularii contractului"
lit. d) "să propună modificarea tarifului aprobat În situaţiile de schimbare semnificativă a
echilibrului contractual, dupa primii 3 ani de operare;"
Se modifica astfel:
"Tariful nu se modifica pe perioada derularii contractului."
Art.62 lit. j) "să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere În cantităţi suficiente, cu
respectarea normelor În vigoare
Se modifica astfel:
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