ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PRO
DE HOTANANN
privind delegarea gesti nii Serviciului Public de Salubrizare
prin
une in comuna Joseni

Consiliul Local al Comunei J ni, intrunit in
.2019;
Eedinla din data de _
Avdnd in vedere: Proiectul de
tdrAre, iniliat qi prezentat de dommrl pdmar Grill
Szabolcs, privind delegarea gestiunii erviciului Public de Salubriz;are prin
concesiune in

Comuna Joseni;
Referatul de aprobare al pri
proiectului de hotdrdre pentru del
concesiune in Comuna Joseni:

comunei Joseni nr. 12019 cu privire la aprobarea
grestiunii Serviciului Public de Salubri zarc prrn

Raport Compartimentului de
ministrare al domeniului public qi privat
Ei de
deservire nr.2019 cu privire la proiect de hotdrAre privind delegarea gestiunii Serviciului
Public de Salubrizare prin concesiune in Comuna.Ioseni;
Avizul comisiei de specialitate d cadrul Consiliului Local Joseni nr. 12019:
HotdrArea Consiliului Local nr.
016, pentru modificarea gi completarea HotdrArii
Consiliului Local nr. 2512016, prin
s-a organizat Serviciul Public de Salutrrizarc al

Comunei Joseni;
JinAnd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(l)
republicatd;

- prevederile

art. 3 gi 4 din

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifi
- prevederile art. 7 ahn. (2) din C

I2I

alin. (1) Si alin. (2) din Constitulia R.omdniei,

fta

europeand, a autonomiei locale, adoptatd" la
prin I.egea nr. 19911997 ;
ul civil;
ii nr. 21311998 privind privind bunurile proprietate

Ludnd in considerare dispozitiile
public6, cu modificarile si completarile terioare;
-dispozitiile Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
cu
modificarile si completarile ulterioare;
-dispozitiile Legii m. 10112
privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu
modifi carile si completarile ulterioare;
-dispozitiile Legii nr. I00l20l privind concesiunile de lucrdri
si concesiunile de
servicii;
-dispozitiile O.G. nr. 2t12002, vind gospodarirea localitatilor urbane si
rurale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-dispozitiile O.U.G. nr. 57 1201 privind Codul administrativ;
-dispozitiile H.G. m. 34
privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-dispozitiile H.G. nr. I2Bl2
privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-dispozitiile H.G. m.
2 privind evidenta gestiunii deseurilor s;i pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu
modificarile si
completarile ulterioare;

-dispozitiile H.G. nr, 521
5 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completa
ulterioare;
-dispozitiile H.G. nr 8671201 pentru aprobarea Normelor
rnetodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea lntractelor de concesiune
de lucrdri gi conoesiune de
servicii din Legea nr. l0Ql20I6 privind
iunile de lucrdri qi concesiunile de servicii:
-dispozitiile Ordinul nr. I
007 privind aprobarea Normelor metodologice de

stabilire, ajustare sau modifi care a
salubrizare a localitililor;
-Ordinului nr. 11012007 pen
salubrizare a localitdtilor:
-dispozitiile H.G. nr. 147
a deseurilor si a Planului nationerl de
ulterioare;

rifelor pentru activitd{ile specifice serviciului
aprobarea Regulamentului

de

- cadru al ser.viciului de

privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare
tionare a deseurilor, cu morJificarile si completarile

in temeiul art. 129 alin. (1), n. (2) lit. ,,d", alin. (7) lit.
,,s", qi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 5712019 privind Codul admini
iv,
OTA RA $TE

Art.l.Se aprobd ca modalitat
public de salubrizare al Comunei Joseni
Art.2, Se aprobd Studiul de o
optime de gestiune a serviciului cle sal
in anexa nr. 1, parte integranta apreze
Art.3.Se aprobd regulamentul
conform anexei nr.2, parte integranta a
Art.4.Se aprobd Caietul de
Joseni, conform anexei nr. 3, parte inte
Art.S.Se aprobd Instruc{iunea
a prezentei hotarAri.
Art.6. Se aprobd Contractul
Salubrizare prin concesiune in Com
prezentei hotardri.
Art.1. Se aprobd formulare
integranta a prezentei hotardri.
Art. 8. Cu aducere la indepli
Comunei Joseni, prin aparatul de special
Art.9. Prezenta hotdrdre
Primarului Comunei Joseni, Viceprima
.

PRIMAR
G6ll Szabolcs

Joseni,la 83,10.2019

de organrzare, functionare sii realizare a serviciului

gestiunea delegatd.

itate pentru fundamentarea gi stabilirea soluJiilor
re ?n comuna Joseni--Jude{ul Harghita, prevazut

ierviciului Public de Salubrilzare al Comunei Joseni,
rezentei hotardri

ini al Serviciului Public de Salubrizare al Comunei
nta a prezentei hotarAri.

ru ofertanfi, conform anexei nr. 4, parte integrantd

de delegare a gestiunii Serviciului public de
Joseni, prevazut in anexa nr. 5, parte inlegrantd. a
ptezentare a ofertei, conform anexei

nr, 6,

parte

re a prezentei hotdrAri se imputerniceste primarul
tate.

-comunicd:Instituliei Pref'ectului judelului Harghita,
lui Comunei Joseni.

it
TAR
Iszlai Ilar a Rudolf
SEC

