ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei de atribuire si constituirea
comisiei de evaluare a ofertelor a contractului de delegare de gestiune
prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare din comunaGrindu.
Nr.16/08.08.2011.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomita,
Avand in vedere :
- prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de
servicii;

- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modifiărileşi completările ulterioare;
- prevederile Legii 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordinul nr.110/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;

- prevederile H.G.nr.717/2008 privind aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
Analizand :
- expunerea de motive nr.1239/05.08.2011 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1240 din 05.08.2011;
- raportul comisiei de specialitate, nr.16 din 08.08.2011;

-

avizul de legalitatate la proiectului de hotărâre emis de secretarul comunei;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ si alin.(6), lit.” a “, pct. 14 şi art.45, alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii activităţilor de salubrizare din cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală din comuna Grindu, prin concesionarea prin licitaţie publică.
Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate prevăzut in anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă caietul de sarcini prevăzut in anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă fişa de date a achiziţie şi a formularelor necesare intocmirii ofertelor
prevăzute in anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de
salubritate in comuna prevăzut in anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică, după
cum urmează :
1. Ionică Ionel – viceprimar – presedinte;
2. Radu Alexandrina – inspector taxe si impozite – secretar;

3. Dinu Varvara – referent casier – secretar;
4. Constantin Nicolae – referent - membru.
5. Iordache Cornelia – referent - membru
6. Voicu Iordache – membru.
7. Drăghici Ionel – membru.
Art.7. Se numesc membrii de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor :dna Ene Tudora –
secretar comuna, Andrei Paula – referent şi Vieriu Costel – consilier local.
Art.8. Se imputerniceşte primarul comunei Grindu să semneze contractual de delegare a
gestiunii activităţii de salubrizare cu câştigătorul licitaţiei.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, persoanelor nominalizate la art.6,
Instituţiei Prefectului şi va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare pe internet, de către secretarul
comunei..

INIŢIATOR,
PRIMAR,
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PRESEDINTE DE SEDINTA
Voicu Iordache

Nr.33.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 29.09.2011.

Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

