
HOTARÂREA NR.2
din 8 ianuarie 2016

privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei în
vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

în comuna TREZNEA, colectare separată şi transportul separat a deşeurilor
menajere, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia

celor cu regim special

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședinț ă extraordinară

Având în vedere :
- Raportul înregistrat sub nr.4001/2016 intocmit de Viceprimarul comunei TREZNEA
cu privire la serviciul de salubrizare din comuna TREZNEA;
- expunerea de motive a Primarului comunei TREZNEA cu privire la necesitatea
delegării gestiunii serviciului de salubrizare ;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil;
-Hotărârea Consiliului local Treznea nr. 42 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea
documentatiei de atribuire a contractului de salubrizare in comuna TREZNEA cu
satele apartinatoare.
- prevederile dispoziţiilor art. 1, alin. (1) și alin. (4), lit. h), art. 6, art. 7, art. 8, alin. (1)
și alin. (3), lit. d), e), j) și k), art. 9), alin. (2), art. 22, alin. (1) și alin. (2), lit. b), art. 23,
alin. (1), lit. b), art. 29, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), lit. c), alin. (6), alin. (7), lit.
a) și alin. (8), lit. b), art. 13, art. 14, art. 30, alin. (2), art. 32, alin. (3) și art. 33, din
Legea nr. 51/8 martie 2006 (*republicată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- prevederile dispoziţiilor art. 2, alin. (2) și alin. (3), lit. a), art. 4, alin. (3), art. 12, alin.
(1), lit. b), alin (2) și alin. (3), art. 13, alin (1), lit. b) și alin. (2), art. 14, alin (2) și alin.
(3), art. 15, alin. (2), din Legea nr. 101/25 aprilie 2006 (*republicată), privind Serviciul
de salubrizare a localităţilor
- prevederile art. 6, alin 2 din Hotărârea nr. 745/11 iulie 2007 a Guvernului României
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice
- prevederile art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19. aprilie 2006 privind
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
- ORDINUL nr. 112 din 9 iulie 2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
- prevederile art. 36, alin. (1), lit. c) și lit. d), Legii nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică local, (**republicată**) cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică local, (**republicată**) cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
în comuna TREZNEA în vederea atriburii contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare al comunei TREZNEA.

Art. 2 Se aproba ca procedura de delegare a serviciului de salubrizare prin
ATRIBUIRE DIRECTĂ, pentru o perioadă de un an de zile, dar nu mai tarziu de data
la care va intra in functiune Sistemul integrat de Management al Deseurilor in judetul
Salaj .

Art. 3. Se aprobă atribuirea Contractului de delegare a gestiunii activităţii de
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice
şi electronice, baterii şi acumulatori, din cadrul serviciului de salubrizare, către SC
COMFRIG SRL ZALAU, în baza prevederilor art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
34/19. aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziț ie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările ulterioare.

Art. 4.(1) Se aprobă taxa de colectare a deșeurilor, pentru încheierea
contractul care va fi de 3 lei/ persoana fizică/ luna cu TVA inclus ,pentru un număr
de 827 persoane.

(2) Pentru acoperirea unor situaț ii deosebite în derularea contractului
se stabileste o taxă de 0,50 lei/persoana fizica .

Art. 5. Se împuternicește VICEPRIMARUL comunei TREZNEA , d-ul CRISTE
NICOLAE să semneze în numele şi pe seama Comunei TREZNEA contractul de
delegare a gestiunii activităţii de colectarea separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din cadrul
serviciului de salubrizare, cu S.C. COMFRIG S.R.L.Zalău cu sediul în loc. ZALAU,
pentru perioada de un an, dar nu mai tarziu de data la care va intra in functiune
Sistemul integrat de Management al Deseurilor in judetul Salaj .

ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Viceprimarul comunei TREZNEA şi Compartimentul contabil impozite și taxe al
Primăriei.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică la:
 INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI SĂLAJ ,
 Viceprimarul comunei TREZNEA
 Compartiment financiar contabil, impozite și taxe al Primăriei comunei

TREZNEA
 A.N.R.S.C., AGENŢIA TERITORIALĂ NORD - VEST, BISTRIŢA

Locuitorilor comunei prin afisare
Dosar de ședinț ă
Dosar hotărâri

Președinte de ședinț ă, Contrasemnează,
DRUHORA OCTAVIAN Secretar,

BLÂNDAȘ IGREȚ IOAN
CONSILIERI PREZENTI :8
CONSILIERI ABSENTI :-
VOTURI PENTRI : 8
VOTURI IMPOTRIVA :-


