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privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Críqului,
Caíetul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii

componente a Serviciului de salubrizate a Comunei Izvoru Crigului, respectiv de colectare si
transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru ordinará
din data de 14.10.2019

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitáti publice cu modificárile gi

completárile ulterioare
-Legea nr. 101 l2006, privind serviciul de salubrizare a loca]itátilor, cu modificárile 9i

completárile ulterioare
- Ordinul 11912014 pentru aprobarea normelor de igiená 9i sánátate publicá privind

mediul de viatá al pupulaliei, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea nt. 22512016 pentru modificarea 9i completarea Legii serviciilor comunitare de

utilitáti publice nr.5112006, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea 2lll20l1, privind regimul de;eurilor, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea I32 l 2010 privind colectarea selectivá a degeurilor in institutiile publice, cu

modifi cárile 9i completárile ulterioare
- Legea nr. 9812016, privind achizi{iile publice gi Hotárárea ní. 39512016 privind

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de aclttzilie publicá/acord cadru din Legea nr.9812016;

_ OUG nr. 741201,8 pentru modificarea si completarea legii nr. 2IIl2011 privind regimul
deseurilor

- Legea w. 249/20t5 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje,

- OUG,nr. 196/2005 privind Fondul de mediu aprobata prin Legea nr. 3112019, cu modificarile
si completarile ulterioare,

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1661 din 09.10,2019 al compartimentului de
specialitate 9i Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. III din cadrul Consiliului local ;

Ín temeiul drepturilor conferite prin OUG 57 din 2019 privind Codul administrativ adoptá
urmátoarea

CONSILn L LOCALAL COMI]NEI IZVORU CRI ULUI
adopta prezenta II O T Á n Á n n :

Art.l. Se aprobá delegarea serviciului public de colectare - transport degeuri menajere in
Comuna Izvoru Crigului, judetul Cluj, pe o perioada de 3 ani, prin procedura licitaliei publice cu strigare,
in condiliile legii. Delegarea poate inceta inaintea implinirii termenului de 3 ani, respectiv la
implementarea proiectului Sistem de managament integrat al deseurilor la nivelul Judetului Cluj.

Art.2, Se aprobá Regulamentul de orgarizare gi funcfionare a serviciului public de salubrizare
in Comuna Izyoru Crigului, judetul Cluj, conform anexei tr, 1 , care face parte integrantá din prezenta
hotáráre.
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Art. 3. Se aprobá continuful cadru al Caiefului de sarcini pentru delegarea serviciului public de
colectare - transport degeuri menajere a comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, conform anexei nr.2 ,
care face parte integrantá din prezenta hotáráre.

Art. 4. Se aprobá modelul cadru a Contractului de concesiune pentru delegarea serviciului
public de colectare - transport degeuri menajere a comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj conform anexei
nr. 3 , care face parte integrantá din prezenta hotáráre.

Art. 5. Se mandateazá Primarul Comunei Izvoru Crigului, judeful Cluj, sá efecfueze lucrárile
necesaíe pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari gi sá semneze contractul de concesiune cu
cá;tigátorul l icitaliei.

Art. 6. Prin grija secretarului comunei Izvoru Criguluii prezenta hotáráre se comunicá in
termenul prevázut de lege cátre:

Institufia Prefecfului Judefului Cluj,
Primarul comunei Izvoru Crigului ,

Compartimenfului de specialitate
Publicat pe site-ul Comunei Izvoru Crisului

PRE EDINTE DE ED SECRETAR AL CO I IZYORU CRI ULUI
BoBo SILvru OLTEAN GAB, LIOAN
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr. 57 /2019 codul administrativ :

Nr. consilieri in func{ie : 1l
Nr. consilieri prezenti - 10

Vofuri ,, Pentru " - 10

Voturi ,, tmpotrivá " _ 0

,,Abtineri" - 0
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