ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare dintre ADI ECO 2008 si SC ADI 7 SRL si a indicatorilor de
performanta ai serviciului de salubrizare
Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30 mai 2019
Având în vedere:
- adresa nr. 614401 din 6.12.2018 a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii
Publice Comunitare de Utilitati Publice referitoare la punerea in aplicare a O.U.G.
nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu aprobata prin Legea nr. 31/2019;
- Expunerea de motive a domnului Primar Teculescu Petru Madalin , inregistrata la nr. 1843
din 5,04,2019;
- Referatul de specialitate al Compartimentului urbanism, înregistrat la Primăria Sfantu
Gheorghe sub nr.1844 din 5.04.2019;
Examinand :
- hotararea Consiliului local nr. 44 din 11,09,2008 prin care se aproba asocierea comunei
Sfantu Gheorghe la ADI ECO 2008,
-hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO 2008 nr. 5
din 17,04,2019
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , activitati economico-financiare ,
juridica si de disciplina nr. 40 din 23.05.2019
-raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism nr.21 din
22.05.2019
In conformitate cu :
- prevederile art.I, pct.3,lit.d) ale O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobata prin Legea nr. 31/2019;
- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), art. 23, alin. 1, lit. b), art.28 alin.2^1 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile art.2,art.6,art.12,art.13 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor, cu modificarile si completarile ulerioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct 14,
respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciului public
salubrizare incheiat intre ADI ECO 2008 si SC ADI 7 SRL revizuit conform Legii nr.
31/2019, în forma prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 - Se acorda mandat domnului primar Teculescu Petru Madalin, sa semneze
Contractul de Delegare, in numele si pe seama comunei Sfantu Gheorghe.
Art.3 – (1) Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de salubrizare,
prestat de S.C. ADI 7 SRL, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2)Trimestrial, consiliul local va analiza rapoarte cu privire la evoluţia indicatorilor de
performanţă aprobaţi potrivit prezentei hotărâri.
Art.4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentele de specialitate .
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