
                           ROMANIA
                     JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

H O T Ă R Â R E
privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ - teritorială a

comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț

Având în vedere:
         -expunerea de motive nr.2.047/12 aprilie 2018 a primarului comunei;
         -raportul compartimentului de resort cu nr.2.048/12.04.2018 i rapoartele deș

avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
-dispozi iile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice,ț ț

cu modificările i completările ulterioare;ș
-prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită ilor,ț

cu modificările i completările ulterioare;ș
-Ordonan a  ț Guvernului nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localită ilorț

urbane i rurale, cu modificările i completările ulterioare;ș ș
-dispozi iile  Hț otărârii  Guvernului nr.  349/2005  privind  depozitarea

de eurilor, cu modificările i completările ulterioare;ș ș
-Ordinul  A.N.R.S.C.nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice

de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile  specifice  serviciului  de
salubrizare a localităţilor; 

-Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor; 

inând seama deȚ :
      -Legea privind achizi iile ț publice nr. 98/2016; 

-Legea privind achizi iile sectoriale nr. 99/2016; ț
-Legea  privind  concesiunile  de  lucrări  i  concesiunile  de  servicii  nr.ș

100/2016; 
-Hotararea Guvernului Romaniei nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de
lucrări  i  concesiune de servicii  din  Legea nr.  100/2016 privind  concesiunile  de  lucrări  iș ș
concesiunile de servicii;

-Hotărârea  Guvernului  nr.  395/2016  pentru  aprobarea  normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizi ieț
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice; ț

În temeiul  dispozi iilor ț art. 36 alin.(2) lit.  d), alin.(6) lit.  a), pct. 14, art. 45
alin. 1 şi art. 115 alin. (1),  lit.  B)  din  Legea  nr. 215/2001  privind  administraţia  publică
locală,  republicată,  cu modificările si completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 11 voturiș ș ț
“pentru” din 13 consilieri în func ie i 11 prezen iț ș ț
         

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1-Se  aprobă delegarea  serviciului  public  de  salubrizare  pe  raza  administrativ-
teritorială a comunei Chi laz, jude ul Bihor, prin procedura simplificatș ț ă.

Art. 2-Se aprobă studiul de fundamentare i studiul de oportunitate în vederea delegăriiș
gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ - teritorială a comunei Chi laz,ș
jude ul Bihorț ,conform anexelor nr.1 i 2,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș



Art.  3- Se aprobă regulamentul serviciului  public de salubrizare pe raza administrativ-
teritorială a comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț ,conform anexei nr.3 ,care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4-Se  aprobă  caietul  de  sarcini  al  serviciului  public  de  salubrizare  pe  raza
administrativ teritorială a comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț  ,conform anexei nr.4,parte integrantă
a prezentei hotărâri.

Art.  5-Se  aprobă  proiectul  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de
salubrizare pe raza administrativ - teritorială a comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț ,conform anexei
nr.5,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6- Se aprobă documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului public
de  salubrizare  pe  raza  administrativ  teritorială  a  comunei  Chi laz,  jude ul  Bihorș ț ,conform
anexei nr.6,parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.7-Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  se  încredin ează  primarulț
comunei i compartimentul achizi ii publiceș ț .
         Art.8.-Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială de internet a comunei i se ș

comunică:
                  -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                  -Primarului comunei i compartimentului achizi ii publice.ș ț

                                     
   

                                     
                     Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                          Gavril Demjen

                                                                       Contrasemnează,                    
                                                                            Secretar,

                                                                                                           Ioan Tiriteu

Nr.18 din 26 aprilie 2018.
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