ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22/2016
privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 3/2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din
județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea
serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
(CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul
Covasna
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din 26.04.2016,
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei
Valea Crişului, privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 3/2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna
precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) Târgu Secuiesc, județul Covasna
Având în vedere rapoartele comisiei de specialitate, a compartimentului contabilitate şi
avizul secretarului comunei Valea Crişului,
având în vedere prevederile:
- art. 7, alin. 1, lit. ”e”, art. 8, alin. 3, lit. ”i”, art.22, alin.2, lit. ”b”, alin. 3 și 4, art. 29,
alin. 8, lit. ”a”, alin.12, art.30 alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată,
-art.6, alin. 1, lit. ”e” și lit ”h” și ”i”, art. 12, alin. 1, lit. ”b”, alin. 2 și 3, art. 14, alin. 3, art.
24, alin. 2 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată,
-Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor,
--Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor,
-Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localităţilor,
-Contractul de finanțare nr. 99907/17.09.2010 încheiat între Ministerul Mediului și
Pădurilor și Consiliul Județean Covasna,
-Contractul de asociere între Județul Covasna, municipiile, orașele și comunele din
județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2009,
-O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările și completările ulterioare,

-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările
ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. c, şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45. alin. (3) şi art. 115. alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 / 2001. privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: După art. 2 al Hotărârii Consiliului local nr. 3/2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna
precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) Târgu Secuiesc, județul Covasna se introduce un nou articol, art. 21 cu următorul cuprins:
”Art. 21 . Se mandatează Consiliul Județean Covasna prin Președintele Consiliului
Județean Covasna, ca în numele și pe seama Consiliului Local Valea Crișului, să opereze
modificările impuse și necesare în documentația de atribuire a achiziției și a documentelor
adiacente, solicitate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) urmare a evalurării
documentației de atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice
(SEAP) sau de alte instituții cu atribuții în acest sens, sau operatorii interesați, după caz,
urmarea răspunsurilor de clarificare solicitate pe parcursul derulării procedurii.”
Valea Crişului, la 26.04.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS
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