ROMÂNIA
JUDEŢUL IASI
COMUNA CIORTESTI
CONSILIUL LOCAL
H O T ĂR Â R E A NR.29
privind insusirea contractului provizoriu de prestari servicii publice de depozitare deșeuri menajere
și similare a comunei Ciortesti, cu SC SALUBRIS SA IASI
Consiliul Local al comunei Ciortesti, judeţul Iaşi, intrunit
in sedinta ordinara in data de 03 aprilie 2019;
Avand in vedere referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Ciortesti, in calitate de
initiator;
Avand in vedere adresa ADIS Iasi nr.188/19.03.
2019; adresa Salubris SA nr.14259/20.03.2019 referitor la incheierea contractului de
depozitare a deseurilor solide urbane; adresa Salubris SA nr.14703/22.03.2019;
Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Ciortesti și
Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate cu privire la valoarea estimativa a costurilor
cu delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, care se incadreaza in limita pragurilor
prevazute de art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016;
Avand in vedere dispozitiile protocolului nr.20101068/2010 privind implementarea unui sistem
integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in comuna Ciortesti,
judetul Iasi, inregistrat la sediul primariei sub nr.141/2009
Avand in vedere prevederile art. 52, alin (2) si (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013,
modificata si completata de Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 7, alin. (5) ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Avand in vedere prevederile art. 29 ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.215/2001 privind administratia publica local,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art.30 alin.1 lit.c din Legea 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor,
actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile O.G.nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicata, modificată prin OUG nr. 74/201 8,
autoritățile administrației publice locale au obligați includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019,
în tarife conform condițiilor prevazute de lege, pe deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare,
contribuția pentru economia circulară prevăzut O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările
ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate depozitare.

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;
Avand in vedere dispozitiile HCL Ciortesti nr.86/2017 privind insusirea contractului
provizoriu de prestari servicii publice de salubrizare a comunei Ciortesti, cu SC SALUBRIS SA IASI
In temeiul art.36 alin.6 lit.a, art. 45 alin. (1) si art.115 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l (1) Se aprobă insusirea Contractului de delegare a gestiunii de prestari servicii publice
de pentru depozitare deșeuri menajere și similare a comunei Ciortesti, cu SC SALUBRIS SA IASI;
pentru servicii de predarea şi depozitarea deseurilor menajere și a deșeurilor similare, inclusiv fractii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice,
baterii și acumulatori, la nivelul comunei Ciortesti, judeţul Iasi, in conditiile legii, conform anexei nr.1
care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Contractul se încheie incepând cu data de 01.04.2019 și este valabil până la data de
31.12.2019. În cazul când părțile nu convin altfel, prezentul contract se prelungește automat cu câte un
an.
Art. 2 Se aproba prețul de 82,36 lei cu TVA inclus, pentru servicii de predarea şi depozitarea
deseurilor menajere și deșeurilor similare, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

cu o valoare

estimativa care se incadreaza in pragurile prevazute de prevederile art. 7, alin. (5) ale Legii nr.
98/2016.
Art.3 Beneficiarii serviciului de salubrizare la nivelul unitatii adminsitrativ - teritoriale din
comuna Ciortesti, sunt cetăţenii comunei, unitatea adminstrativ teritorială, şcolile generale, dispensarul
uman, dispensarul veterinar, biserici şi societăţi comeriale cu personalitate juridică.
Art.4. Se aprobă mandatarea Primarului comunei Ciortesti, Apostol Alina, pentru semnarea
Contractului de delegare a gestiunii de prestari servicii publice de pentru depozitare deșeuri
menajere și similare incheiat între comuna Ciortesti și SC SALUBRIS SA IASI.
Art.5 Se aproba rezilirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare 19823, cu nr.56742/10.12.2018, inregistrat sub nr.9555/13.12.2018 la Primaria
Comunei Ciortesti.

Art.6 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuteniceşte primarul
comunei, prin biroul de impozite şi taxe, biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Ciortesti
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi instituţiilor interesate prin grija
secretarului comunei, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Ciortești, 03 aprilie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 03 aprilie 2019
Cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă », 0 « abţineri din 11 consilieri prezenti

