ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului contractului de prestări servicii de salubrizare

-

-

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31
august 2017
având în vedere:
Proiectul de hotărâre nr. 3963/21.08.2017 inițiat de primarul comunei Ileana și
expunerea de motive
Avizul nr. 3989/25.08.2017 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Ileana,
adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris nr.
2336/21.08.2017, înregistrată la Primăria Comunei Ileana
sub nr.
3938/21.08.2017;
prevederile art. 26 din Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare
și transport al deșeurilor;
prevederile Hotărârii Consiliului Local 25/15.04.2008 privind aprobarea asocierii
în vederea înființării ADI Ecomanagement Salubris;
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,
prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,
prevederile Ordinului nr.112/2007 privind aprobarea contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităților
prevederile art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct.14, din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare
luând act de procesul verbal nr. 4280/31.08.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local din data de 31.08.2017

În temeiul art. 45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă modelul Contractului de prestari servicii de salubrizare între
RER Ecologic Service București REBU SA si utilizatori – persoane juridice,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modelul Contractului de prestari servicii de salubrizare între
RER Ecologic Service București REBU SA si Comuna ILEANA, prin Consiliul Local
ILEANA, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3. Se mandatează domnul TOMA Aurel , reprezentantul Comunei ILEANA în
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris să voteze în
Adunarea Generală a Asociaților, în conformitate cu prevederile art.1, art. 2 și art. 3 din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Se împuternicește Primarul Comunei ILEANA să semneze în numele și pe
seama Consiliului Local ILEANA , contractul de prestări servicii de salubrizare prevăzut
la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Persoanele desemnate la art. 3 și art. 4 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Comunei ILEANA va comunica prezenta celor interesati.

Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA

Contrasemnează,
secretar, Cristina Florentina TOMA

Nr. 49
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.08.2017

Voturi pentru 11
voturi contra -prezenți 11 din total 13

