RoMANIA
JUDETUL CLUJ
COMLINA IZVORU Czu§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnÁREANr.76
Din 23 decembrie 2021

Privind aProbarea Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Cri;ului, Caietul de sarcini gi
Modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitátrii componente a Serviciului de salubrizare
a Comunei Izvoru Crigului, respectiv de colectare 9i transport al degeurilor municipale si a unor fluxuri speciale
de degeuri

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judeful Cluj, intrunit in gedinta de lucru extraordinará din

data de 23.12.2021

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitáli publice cu modificárile 9i
completárile ulterioare
- Legea nr. 10I l 2006, privind serviciul de salubrizare a localitalilor, cu modificárile gi
completárile ulterioare
- Ordinul 11912014 pentru aprobarea normelor de igiená 9i sánátate publicá privind mediul de
viatá a| pupulafiei, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea nr.22512016 pentru modificarea qi completarea Legii serviciilor comunitare de utilitáfi
publice nr.5I/2006, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea 211/2011, privind regimul degeurilor, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea 132 l 2010 privind colectarea selectivá a degeurilor in institu{iile publice, cu modificárile
gi completárile ulterioare
- Legea nr. 98/2016, privind achiziliile publice qi Hotárárea nr. 395/2016 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie
publicá/acord cadru din Legea rr,9812016;
- OUG nt.7412018 pentru modificarea sicompletarea legii nr.2lll20l1 privind regimuldeseurilor
- Legea nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
- OUG.nr. 19612005 privind Fondul de mediu aprobata prin Legea nr. 3112019, cu modificarile si

completarile ulterioare,
Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1966 din 23.12,202l al compartimentului de specialitate gi
Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. III din cadrul Consiliului local ;
In temeiul drepturilor conferite prin OUG 57 din 20l9 privind Codul administrativ adoptá urmátoarea

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI IZVORU CRISULUI
adopta prezenta I{ O T Á n Á n B :

Art.l. Se aprobá delegarea serviciului public de colectare - transport degeuri menajere in Comuna Izvoru
Crigului, jude{ul Cluj, pe o perioada de l an, prin procedura licitaliei publice cu depunere de oferte in plic inchis,
in condiliile legii. Delegarea poate inceta inaintea ímplinirii termenului de 1 an, respectiv la implementarea
proiectului Sistem de managament integrat al deseurilor la nivelul Judetului Cluj.
Art,z. Termenul pentru depunerea ofertelor este de 29.12.2021 ora 12. Deschiderea ofertelor se va
fi depuse páná in termen de 24 de ore de la
data publicárii procesului verbal de atribuire. Se va declara cástigátoare oferta cu valoarea cea mai micáo care
desfágura in data de 29.12.202l ora 13, iar eventualele contestalii pot

indepline;te condi{iile din caietul de sarcini. Eventualele contestalii se vor soluliona in termen de o orá de la
implinirea termenului de depunere a contestaliilor.

Art. 3. Se aprobá Regulamentul de

organizare gi func{ionare

a serviciului public de

salubrizare in

Comuna lzvoru Crigului, judetul Cluj, conform anexei nr, 1 , care face parte integrantá din prezenta hotáráre.

Art. 4. Se aprobá continutul cadru al Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului public

de

Art. 5. Se aprobá modelul cadru a Contractului de concesiune pentru delegarea serviciului public

de

colectare - transport degeuri menajere a comunei lzvoru Crigului, judetul Cluj, conform anexei nr.2 , care face
parte integrantá din prezenta hotáráre.

colectare - transport de;euri menajere a comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj conform anexei nr. 3 , care face
parte integrantá din prezenta hotáráre.

Art. 6. Tarifele din oferte vor cuprinde in mod obligatoriu urmátoarele: contribufia pentru economia

circulará, alte contributii de mediu, taxe de depozitare, colectare, transport, saci sau recipiente pentru colectare
selectivá. Tarifele vor fi defalcate pentru persoanele fizice /juridice care vor fi calculate pe luná, respectiv pentru
cutiile stradale si tomberoanele de 1,1 mc, tarif pentru degeuri|e voluminoase / provenite din construclii ( dacá va

fi cazul

/ mc, ).

Art.7. Colectarea degeurilor menajere se va efectua cel pulin o datá pe sáptámáná la o datá stabilitá cu
operatorul, iar cele selective cel pulin o datá pe luná la o datá stabilitá cu operatorul.

Art. 8. Se

mandateazá Primarul Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, sá efectueze lucrárile necesare
pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari gi sá semneze contractul de delegare cu cá;tigátorul licitafiei.

Art. 9. Prin grija secretarului comunei Izvoru Criquluii

prezenta hotáráre se comunicá

in

termenul

prevázut de lege cátre:

-

Institu(ia Prefectului Judetului Cluj,

Primarul comunei Izvoru Crisului ,
Compartimentului despecialitate
Publicat pe site-ul Comunei Izvoru Cri;ului

SECRETAR GENE

PRE§EDINTE DE §EDINTÁ
,l'/

SZTRANYÁK vrnr,rNDA

".!

í'l * t"
l -i

\*\

Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG w.57
Voturi ,, Pentnt "
9
Nr. consilieri in functie

Nr. consilieri

8

l,Óo*uNEI

a

r oi

:
prezen\i

R4,

IZvoRU cnfgt,l,uI
OLTEAN GIBRIEL IOAN

Voturi

,, Abfineri

impotrivá

))

,,

/20l9 codul administrativ

D

:
:

0

:

