
HOTARÂREA NR.42
din 15 decembrie 2015

privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de salubrizare
in comuna TREZNEA cu satele apartinatoare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,
întrunit în şedinţă de indata,

având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, privind necesitatea aprobarii

documentatiei de atribuire a contractului de salubrizare in comuna TREZNEA cu satele
apartinatoare
Raportul de specialitate nr.4073 din 14.12.2015 intocmit de catre secretarul comunei
TREZNEA
- prevederile art. 8 alin.1, alin.2 lit.h şi art.23 lit.b. din Legea nr.51/2006- Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin OUG nr.13/2008
- prevederile art.6 alin.1 lit.h şi art.11 alin1 lit.b, alin.2 şi alin.3 din Legea nr.101/2006-
Legea serviciului de salubrizare ;
- prevederile Ordinului nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului
de salubrizare al localităţilor;
- prevederile Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
de salubrizare a localităţilor;
- prevederile O.U.G .nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevederile art. 36 alin.2 lit.d) , alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.1) şi art. 115 alin.1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRÂŞTE :

Art.1 Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de salubrizare în comuna
TREZNEA cu satele aparţinătoare conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integranta din
prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei d-nul
STANCIU EMANOIL-IONEL, compartiment contabilitate, impozite şi taxe.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
- Primarul comunei TREZNEA
- Locuitorilor comunei TREZNEA
- Compartiment contabilitate
- Dosar de şedinţă.

ROM ÂN I A
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
DRUHORA OCTAVIAN SECRETAR AL COMUNEI

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

CONSILIERI PREZENTI…………8
CONSILIERI ABSENTI………….1
VOTURI PENTRU………………...8
VOTURI IMPOTRIVĂ…………….-


