ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii unor activităţi
ale serviciului de salubrizare, prin negociere directă
către operatorul SC ROSAL GROUP SA București-Sucursala Urziceni
Nr.27 din 22.04.2016
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.22, alin.(2), lit. “ b “, alin. (3) – (4), art.23 lit.” b “, art.29, art.30, art.31
alin.(1), lit. “ a “, art.42, alin.(1), lit. “ c “ din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2, alin.(1) – (3), lit.” a “, “ b “, “ e “, art.4, alin.(3), art.6, alin.(1), lit.
“ e “, art.9, alin.1, lit.” f “ , art.12, alin.(1), lit. “ b “, alin.(3), art.13, alin.(2), art.24, alin.(1), lit.
“ a “, alin.(4) – (5) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.nr.32 din 29.09.2011 privind înfiinţarea Serviciului Public de
Salubrizare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui serviciu în
comuna Grindu;
Având în vedere :
- expunerea de motive, nr.1103 din 22.04.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr. 1102 din 22.04.2016 al compartimentului de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.27 din 22.04.2016;
Analizând :
- Notificarea nr.70 din 06.04.2016 emisă de S.C.Selectiv Deşeuri 2010 SRL prin care
solicită suspendarea contractului încheiat până la remedierea situaţiei;
În temeiul art.36, alin.(1), lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.14 şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.Se aprobă atribuirea contractului de delegare a gestiunii unor activități ale
serviciului de salubrizare, prin negociere directă, către operatorul SC ROSAL GROUP SA
București-Sucursala Urziceni, cu sediul în Urziceni, Calea București, nr 22, județul Ialomița,
pentru o perioadă de 2 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, până la data soluționării
situației de către S.C. Selectiv Deseuri 2010 SRL Grivița.
Art.2.(1) Se aprobă contractul de prestări servicii de salubrizare în forma prevăzută în
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotătâre.
(2) Se împuteniceşte dl.Cristache Constantin – primarul comunei Grindu să semneze în
numele și pe seama Consiliului local, contractul menționat la alin.1.
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanțele de contencios administrativ de
persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.
Art.4.Pe perioada contractuală cu SC ROSAL GOUP SRL București, Sucursala Urziceni,
contractul încheiat su SC Selectiv Deșeuri 2010 SRL Grivița, cu sediul Griviţa, str.Primăverii,
nr.4, judeţul Ialomiţa, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ialomiţa, cu nr.J21/47/2011, CUI : RO 28021739, se suspendă.

Art.5.(1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, iar primarului şi viceprimarul comunei Grindu,pentru
ducerea la îndeplinire.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.21.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 22.04.2016.

