
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU

Comuna Nicolae Balcescu, sat. Rotarasti, jud. Valcea

PROIECT
H O T A R A R E A NR.

Cu privire la : aprobarea modificarii si completarii Caietului de Sarcini
pentru delegarea Serviciului public de salubrizare din comuna Nicolae
Balcescu a si contractului cadru de concesiune.

Consiliul local al comunei Nicolae Balcescu, Judetul Valcea, intrunit
in sedinta ordinara din data de ...........2019, la care participa un nr. de ....
consilieri din totalul de 13 consilieri alesi in functie;

Vazand ca prin H.C.L nr. 66/2019 a fost ales presedinte de sedinta d-
na consilier Cran;

Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare precum si proiectul de hotarare initiat in acest sens;
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 9999 din 28.11.2019;

Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate
inregistrat sub nr./2019;

Tinand cont de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare,
intocmit de secretarul comunei si inregistrat sub nr. /2019;

In conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1) lit. h) din Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilitati publice, r1); Ordinului nr.111/2007 privind
aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a
localitatilor, Ordinului nr.112/2007 privind aprobarea Contractului –cadru
de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinului nr.109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor; cat si cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul
deseurilor, republicata cu modificari si completari ulterioare ;

In temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de ...
voturi pentru, ... voturi impotriva si .... abtineri, adopta urmatoarea:

HOTARARE



Art. 1 Se aproba modificarea si completarea Caietului de sarcini
pentru delegarea serviciului public de salubrizare conform Anexei nr. 1 care
face parte din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii
si se comunica :

- primarului localitatii ;
- compartimentului achizitii publice ;
- Institutiei Prefectului judetul Valcea ;

Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare in locurile special
amenajate in acest sens.

INITIATOR, AVIZEAZA PT. LEGALITATE,
PRIMAR, C-TIN OPREA Secretar general UAT

E. Popa-Patrascu

Nicolae Balcescu, judetul Valcea ............2019


