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Din 20 decembrie 2019

Privind asigurarea continuitá{ii serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru Crigului, prin
prelungirea contractului de salubrizare nr,31064/28.12.2018, pentru o perioadá de 6 luni

Consiliul Local al Comunei Izvoru Criqului , judetul Cluj, intrunit in qedinta de lucru ordinará
din data de20.12.2019

in conformitate cu prevederile:

-Legeanr,2I7 / 201I, privind regimul de;eurilor, cu modificárile gi completárile ulterioare,

- Legea nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localitálilor, republicatá cu modificárile
completárile ulterioare
- Legea 5I l 2006 a serviciilor comunitare de utiliáli publice, republicatá cu modificárile
completárile ulterioare
-Legea9& din20l6

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1977 din 16,12.2019 al compartimentului de
specialitate gi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.I, II, III din cadrul Consiliului local ;

in temeiul drepturilor conferite prin art. l29 OUG nr. 57 l20i9 codul administrativ,

CON§ILIUL LOCALAL COMUNEI rzvoru Cr§ului adopta prezenta H O T Á n Á n r :

Art. 1. Se aprobá prelungirea contractului nr. 3/064128.12.2018 privind delegarea serviciului
de salubritate, pentru o perioadá de 6 luni, din 01.01.2020 -30,06.2020.

Art. 2. Se aprobá tarifele prevázute in contractul nr. 31064128.12.2018 privind delegarea
serviciului de salubritate.

Art. 3. Se imputernicegte Primarul Comunei Izvoru Criqului:
a) sá semneze actul adilional privind prelungirea contractul de delegare a serviciului public de

salubrizare, pentru o perioadá de 6 luni.
b) sá dispuná toate másurile legale pentru asigurarea continuitálii serviciului public de

salubrizare de pe raza Comunei lz:toru Crigului.
Art. 4. Prin grija secretarului comunei Izvoru Cri;ului prezenta hotáráre se comunicá in

termenul preváztlt de lege cátre :

- Institu{ia Prefectului Judefului Cluj,
- primarul comunei Izvoru crisului
- Publicat pe site-ul Comunei
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