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PROIECT DE HOTARARX
pentru modificarea Hograrii nr. 28/2017
privind aprobarea incheierii actului adilional
cu S.C. Salubriserv S.R.L

J
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Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in gedinla extraordinard din data de
t2.20t7;
AvAnd in vedere:
Adresa Prefectului nr. 1152 (457 5) SL/2017, prin care solicitd modificarea HotdrArii nr.
28/2017 privind aprobarea incheierii actului adilional cu S.C. Salubriserv S.R.L, prin men{ionarea
in preambul a hotdrdrii consiliului local prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii de
salubrizare; a articolelor din lege care permit respectiva majorare a tarifului, cAt gi articolul din
contract, care suportd respectiva modificare prin Actul adilional.
Proiectul de hotdrdre iniliat gi prezentat de dl. primar, pentru modificarea Hot5rArii nr.
28/2017 privind aprobarea incheierii actului adilional cu S.C. Salubriserv S.R.L;
Solicitarea operatorului serviciului de salubrizare privind modificarea contractului prin act
adilional in urma aplicirii unei taxe de depozitare a deqeurilor in valoare de 80 lei/ton6;
Jindnd cont de faptul cd Contractul nr. 148/2017 nu a fost aprobat de cltre Consiliul local,
hotdrArea nu poate fi menlionat in preambulul hotdrdrii;
Ludnd in considerare prevederile afi. 25 din Contractul de delegare a gestiunii de salubrizare
prin concesiune in Comune Joseni nr. 14812017 qi prevederile pct. 6 din Ordonanla nr. 3112013
pentru modificarea gi completarea Ordonanlei de urgentrS a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, prin care a fost modificat art. 9 lit. c) gi anexa nr.2 din OUG nr. 196/2006 privind
Fondul pentru mediu, qi prin care a fost introdusd o taxd de mediu plitibild in contul Administraliei
Fondului de Mediu de cdtre administratorii de depozite inerte Ei nepericuloase incredinlate de catre
terti in vederea eliminarii finale prin depozirarel
Legea serviciilor comunitare de utiliteli publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
In conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 5112006, Legea serviciilor comunitare de utilitEli publice, cu modificdrile $i complethrile
ulterioarel
-Legii nr. 10112006, Legea serviciului public de salubrizare a localitalilor;
-Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localitdlilor aprobat prin Ordinul nr. 8212015 al
Presedintelui A.N.R.S.C:
-Legii nr. 21112011 privind regimul deqeurilor, republicat5, cu modificdrile qi completirile
u

lterioare;

-Ordinul nr. 11112007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciilor de salubrizare a
localitdtilor;
Lu6nd in considerare prevederile art. 7 , alin. 2 din Legea nr. 5212003 - privind
tfansparentra decizionald in administratia publicd locald; prevederile art.3 din Cafta europeand a
autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la | 5 octombrie I 985, ratificatd prin Legea nr.I99/1997;
Jindnd seama de prevederile art.40'$i uim. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.2412000
privind normele de tehnicd legislativh pentru elaborarea actelor normative, republicat6,

In temeiul prevederilor
respectiv art. I l5 din Leeea nr.

(

gi completdri le ulterioarel
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Articor unic: se aprobd modificarea Hotdrdrii
nr. zgr2orT privind aprobarea ?ncheierii
actului adilional cu S C.Salubriserv S.R.L., prin
pr..mbulurui cu urmeroarele:
findnd cont de faptul cd contractui
tqaioti afost aprobat de cdtre Consiliul local,
hotdrdrea nu po.ate fi menlionat in preambulut
hotdnlrii;
Ludnd in considerare privederire art. zs
Contractur de deregare a gestiunii de
salubrizare prin concesiune in comune lot"ri
nr.prevederire pct. 6 din oidonanpa nr.
3l/2013 pentru modi/icarea si.completarea oraoioni'i
de urgenld a Grwernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, prin cire
o tot, ,oii1ioi art. g lit. c) si anexa nr. 2 din oUG
nr.
196/2006 privind Fondul peniru
,orr"o-jirr' ,nrrodusd o tatd de mediu ptdtibitd in
si
ryedi1,
conrul Administratriei Foniurui de Meaii
a,
incredinlate de cdtre terli tn vedered elimindr'iii

*.

.;ili;;;;

i"

in

lni)Li'si

U-/

irk
ir'"i",

'i*irii,rr,'rii

irpiii iiri' ;i'rr"ii*rn"*

Trii"'prin"tpo"r,orr,

PRIMAR
G6ll Szabolcs

Josen

i, la 12.12.2017

contrasemneazA,

SECRETAR
Iszlai Barna Rudolf

