ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei de atribuire aferentă procedurii de contractare achiziție
publică servicii de salubrizare la nivelul UAT Grindu
Nr.21 din 20.06.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomița,
Având în vedere :
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr .211/2011 privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările
ulterioare ;
- prevederile art.9 și art.20 din H.G. nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- expunerea de motive nr.1426 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1425 din 20.06.2017 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele nr.25 și 53 din 20.06.2017 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.21 din 20.06.2017;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ si alin.(6), lit.” a “, pct. 14, art.37, art.45, alin.(1) și .115,
alin.(1), lit.” b „ din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor
comunale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, din cadrul serviciului de
salubrizare a comunei Grindu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Se aprobă Strategia de contractare pentru achiziția publică - delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare, atribuire contract privind activitățile de : <Colectare și transport a
deșeurilor comunale inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deședurile menajere, din cadrul
serviciilor de salubrizare>, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.
Art.3. Se aprobă documentația de atribuire - modelul formularelor : documente de
înscriere, documente de calificare, propunerea financiară, alte documente, al declarației și al
contractului de prestări servicii privind colectarea și transportul deșeurilor menajere din comuna
Grindu, formular standard pentru documentul unic de achiții europne (DUAE), conform anexelor
nr.3 – 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuternicește dl primar Vieriu Costel să semneze în numele și pe seama
Consiliului local/UAT Grindu, contractul de prestări servicii privind colectarea și transportul
deșeurilor menajere din comuna Grindu.
Art.5. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului și viceprimarului comunei Grindu, compartimentului
de achiziții publice pentru luarea la cunoştinţa și ducerea la îndeplinire, prin grija secretarului
comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
INIŢIATOR,
PRIMAR,
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