
HOTĂRÂRE Nr.14

Din 28 martie 2017
privind aprobarea contractului de pestare a serviciului de salubrizare a localităților
Treznea și Bozna , comuna Treznea, jud. Sălaj ,încheiat cu SC BRATNER
ENVIRONMENT SRL Sibiu.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și

Raportul de specialitate al d-ului Romitan Camil-Vasile viceprimarul comunei
înregistrat sub nr.4025 din 22.03.2017;

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj” și
Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de
interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”;

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- prevederile art.30 alin.(5) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare

de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubizare a localităţiilor, cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi b), alin. (4) lit. f) şi alin. (6) lit. a) pct.14 din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE :
Art.1. (1) Se aprobă contractul de pestare a serviciului de salubrizare a

localităților Treznea și Bozna , comuna Treznea,jud. Sălaj încheiat cu SC BRATNER
ENVIRONMENT SRL Sibiu.conform anexei.

(2) Valoarea contractului.pentru Colectarea separată și transportul separat al
degeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de
deșeuri de echipamente electiice electronice, baterii și acumulatori, fracția umed și fractia
uscat este de………………………………………………………………… 184,32 lei/to
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-Colectarea ii transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public.........254,31 lei/to
-Colectări ocazionale și servicii suplimentare, la solicitare………………345 ,l 5 lei/to
-Colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activităli de

reamenajare și reabilitare interioar si/sau exterioar a acestora……………………242,93 lei/to
-Colectare și transport a deșeurilor voluminoase provenite de la populalie,

neasimilabile celor menajere mobilier, covoare, obiecte mari de folosință indelungată altele
decât deșeurile de echipamente electrice și electrocasnice etc.)…………………. 347,08lei/to

Art.2. Se mandatează d-ul OROS CRISTIAN primarul Comunei pentru
semnarea contractului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul
OROS CRISTIAN, primarul Comunei Treznea și d-ul Romitan Camil-Vasile
viceprimar.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului judeţului Sălaj
- Consiliul judetean Sălaj Ecodes
- SC BRATNER ENVIRONMENT SRL Sibiu
-Primarul comunei Treznea
-Compartimentul contabilitate;
-locuitorilor comunei prin afisare ;
-Dosar hotărâri;
-Dosar de şedintă;

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
SIMOC ȘTEFAN SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru ……9
Voturi împotrivă –
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