ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi
ale serviciului de salubrizare, prin concesiune către operatorul regional
S.C.Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.Griviţa
Nr.28 din 14.12.2012.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Examinând:
- expunerea de motive nr.2295 din 11.12.2012 a primarului comunei Grindu;
- prevederile Actului Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “Salubris Group 2010 “;
- procesul verbal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru
serviciul de salubrizare Salubris Group 2010 din data de 29.11.2012;
Având in vedere :
- raportul compartimentului de specialitate nr.2294 din 11.12.2012;
- raportul nr.7 din 14.12.2012 al comisiei pentru amenajarea teritoiului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.20 din 14.12.2012 al comisiei pentru activităţi economic financiare,
agricultură, activităţi social cultural, culte, juridică şi de disciplină;
- avizul de legalitate nr.28 din 14.12.2012 emis de secretarul comunei;
In conformitate cu :
- prevederile art.10, art.23, alin.(2), art.4, teza 2, art.30, art.31*1, art.42, art.(1) lit.c) din
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.4, alin.(3), art.6, alin.(1), lit.”d” şi “k”, art.7, art.8, alin.(2), art.11,
alin.(1), lit.”b”, alin.(3), art.13, alin.(2), art.19, alin.(1), art.24, alin.(1), lit.”a”, art.26, alin.(1),
lit.” a”, alin.(2) lit.b) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea Serviciului de
Salubrizare;
În temeiul art.36, 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,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate a delegării gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activităţile : precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor comunale, inclusiv a
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi
sortarea deşeurilor comunale către S.C.Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.Griviţa, in calitate de
operator regional, in forma prevăzută in Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi serviciului de salubrizare, cu anexele,
parte integrantă din aceasta, in forma prevăzută in Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al activităţilor de precolectare, colectare şi
transportul deşeurilor comunale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile

menajere, cu excepţia celor cu regim special şi sortarea deşeurilor comunale, cu anexele parte
integrantă din aceasta , in forma prevăzută in Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile :
precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor comunale, inclusiv a deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi sortarea deşeurilor
comunale către S.C.Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.Griviţa, cu sediul in comuna Griviţa,
str.Primăverii, nr.4, judeţul Ialomiţa, inmatriculată la Oficiul Registrului comerţului de pe lângă
Tribunalul Ialomiţa, cu nr.J21/47/2011, CUI : RO 28021739.
Art.5. Se aprobă atribuirea directă a Contractului de delegare de gestiune a serviciului
de salubrizare prin concesiune, in forma prevăzută in Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se acordă mandate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice
pentru serviciul de salubrizare “Salubris Group 2010” cu sediul in comuna Griviţa,
str.Primăverii, nr.4, Cod Fiscal 27750977 să preia calitatea de concedent, in numele şi pe seama
comunei Grindu, al cărui membru este unitatea administrativ teritorială.
Art.7. Se imputerniceşte dl.Cristache Constantin – primar, cetăţean roman, născut la
data de 24.12.1967 in localitatea Grindu, judeţul Ialomiţa, domiciliat in comuna Grindu, judeţul
Ialomiţa, posesor al C.I.seria SZ nr.323343, eliberată de SPCLEP Urziceni,la data de
28.02.2012, să reprezinte Consiliul local al comunei Grindu la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “Salubris Group 2010”.
Art.8.(1).Intre operatorul regional S.C.Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.Griviţa şi Consiliul
local al comunei Grindu, in calitate de utilizator indirect al prestaţiilor efectuate in beneficiul
intregii comunităţi se va incheia un contract de prestare a serviciului de salubrizare.
(2). Se imputeniceşte dl.Cristache Constantin – primarul comunei Grindu să semneze in
numele Consiliului local, contractual menţionat la alin.(1).
(3). Se aprobă ca modalitate de plată a prestării serviciului de salubrizare, taxa speciala
de salubritate, taxă ce va fi instituită de către Consiliul local, in condiţiile legii.
Art.9. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Primarul comunei Grindu şi compartimentele de resort vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate a delegării gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activităţile : precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor comunale, inclusiv a
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi
sortarea deşeurilor comunale către S.C.Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.Griviţa, in calitate de
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Art.7. Se imputerniceşte dl.Cristache Constantin – primar, cetăţean roman, născut la
data de 24.12.1967 in localitatea Grindu, judeţul Ialomiţa, domiciliat in comuna Grindu, judeţul
Ialomiţa, posesor al C.I.seria SZ nr.323343, eliberată de SPCLEP Urziceni,la data de
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(2). Se imputeniceşte dl.Cristache Constantin – primarul comunei Grindu să semneze in
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PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Răducanu Elena Corina

Nr.37.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 21.12.2012.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

