
RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ

coMtJNA IzvoRU cRI§ULUt
CONSILIUL LOCAL,

HoTÁRÁRf,ÁNr.ó3
Din 18 noiembrie 202l

privind aprobarea modalitátii de ge§tiun€ a §€rviciului public de §rlubrizar€ a comunei Izvoru cri§ului
care inclüde §i contributig pcntíu €conomie circulará

consiliul Local al comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in §edinta de lucru ordinará din
data de 18.11.2021

Avand in vedere prevederiJe legale cuprinse in:
- Legea rrr. 51/2006 privind serviciile comunitale de üti]itáli publice cu modificárile §i

completárile ulterioale
_ Legea ü. l0| / 2006, privind serviciul de salubrizare a localitátilor, cu modificárile 9i

completárile ulterioare
- ordinul ll9l20l4 pentru aprobalea normelor de igiená §i sánátate publicá privind mediul de

vialá al pupulaliei, cu modificárile 9i completáfile ulterioale
- Legea nr. 225/2016 pentíu modificarea §i completarea Legii §erviciilor comuíitare de utilitáli

publice nr, 51/2006, cu nrodificárile gi completárile ulterioare
- Legia 21I/201|, plivind regimul de§eurilor, cu modificárile gicompletaüile ulterioare
- Legea 132 l 2010 privjnd colectarea §e]ectivá a de§eurilor in instituliile publice, cu modificfuile

§i completárile ulteíioale
- Legea nr. 98/2016, privind mhiáliile publice §i Hotárárea nr. 395Do|6 privind aprobalea

normelor metodo]ogice de aplicare a prevederiIor referitoare la atribuirea contractelor d€ achizilie
publicá./acord ca&u din Legea nr, 98/2016;

- oUG nr, 74l20l8 pentru modificarea si completarea legii nr, 21112011 privind regimul
deseurilor

- Legearr.249D015 plivind modalitatea de gestionale 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 nI. l76j din 12.11.202l al compaltimenfului de

specialitate §i Raportul favorabil al comisiei de §pecialitate nr. III din cadrul Consiliului local ;

In temeiul dreptu lol coflferite p n OUC 57 din 2019 privind Codul administrativ adoptá
umátoarea

coNsILruL LocALAL CoMUNEI IzvoRU cRI§Ur,I]r
adopaa prezenta HoTA RAR E :

Art.l. se aprobá delegarea serviciului public de colectare - transpoít de§euri menajere in Comuna
Izvoru Cri;ului, jüdeíul Cluj, pe o perioada de 2 ani, prin procedura licitaliei publice cu strigare, in
condiliile legii, Delegalea poate inceta inaintea implinirii temrenului de 2 ani, íespectiv la
implementalea ploiectr ui si§tem de managament integmt al des9urilor la nivelul Judetului Cluj..



Art 2. se aprobá Regulamennrl de organizare §i functionaíe a seNiciului public de §alubrizare in
Comuna Izvoru Criqului, judelul Cluj, conform anexei nr. 1 , care face parte inte$antá din prezenta
hotáTáre,

Art 3. Se aplobá conlinutul cadru al Caietului de salcini pentru delegaíea s€rviciului public de
colectare - tansport degeuri menajere a comunei Izvolu Cri§ului, judeful Cluj, conform anexei ü. 2 ,
caxe face parte integrantá din prezenta hotá.Táre.

Art. 4. Se aplobá modelul cadru a Contractului de concesiune pentru delegarea serviciului public de
col€ctare tanspolt degeuri menajere a comun€i Izvoru Cri§ului, judetul Cluj conform anexei nr. 3 ,
care face parte integíantá din prezenta hotáráre,

Art. 5. Tarifele din noul contract vor include §i contribulia pentru economia circulará.

Art 6. Se mandateaá Primarul Comtmei Izvoru Cri§ului, judetul Cluj, sá efectueze lucfiíile
necesÉlre pentu ducerea la indeplinire a prezentei hota]axi §i sá semneze contracful de concesiune cu
cá§tigátolul licitaliei.

Art 7, Prin grija secretarului comunei lzvoru Criquluii prezenta hotáráIe se comunicá in termenul
prevázut de lege cátre:

_ In§titutria Prefectului Judeiului Cluj,
- Primarul comunei Izvoru.Crigului ,

- Compartimentului de §pecialitate
- Publicat pe site,ul Comunei Izvoru Crigului

PP.E§EDINTE DE §EDINTÁ SECRETAR GE RÁL AL COMUNEI
IZvoRUr RI§ULUI

OLTEAN G RIBL IoAN

Prezenta hoüráre a fost adoptatá cu respectarea prev€derilor ouc nr. 57 / 2019 §odul administratjv :

Votüri .. Pentru "
Vofuíi .. iinpotrivá "
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Nr consilieri in funclie = 9
Nr consiti€ri prezenli = 8
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