
JUDETUL GORJ

COMLINA TURCINE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea modaljtatii de gestiune a Serviciului pub

Turcinesti, si a documentatiei alerente, in vederea atribuirii c
procedurilor de atribuire specifice IegislaJier

Consiliul local al comunei Turcinegti, judeJul Gorj;
AvAnd in vedere:

-Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind
salubrizare pe raza administrativ-teritoriala u 

"o.rn"i 
l

procedurilor de atribuire specifice legislatiei achiziliilor publ
Primarul Comunei Turcinesti;

.-Raportul de specialitate qi avizul comisiilor de specialitate
local;

finAnd seama de raportul de avizare pentru legalitate intocrnit
Tinand cont de dispoziliile:
-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
ulterioaxe;
-afi.8 si art.21 lit.b) din Legea nr. 5 1/2006 privind serviciile

a localitdlilor
-Ordinului nr.l
-Ordinului nr.l

11/2007 de aprobare a Caietului de sarcini - cadru
12/200'7 de aprobaxe a Contractului-cadru de

In temeiul aft.129 alin.l) din OUG nr. 57i2019 privind CoduL

HOTARA$TE
Art,l.Se aproba gestiunea Serviciului public de

modalitatea gestiune delegara.

modi fi cdrile si completdrile ulterioare;

,-art.6, afi.12 alin.2, art.l3 aljn.2, din Legea nr. 10l/2006
localit[]ilor, cu modificdrile si completdrili ulterioare:
-tJ.G. nr..,2l/2002. privind gospoddrirea localitdtrilor

completbrile ulterioare;

-Ordinului nr. 10912007 privind aprobarea Normelor metodor
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
-Ordinului nr. 8212015 pentru aprobareJRegulamentului _ cadru

urbane

de salubrizare a Comunei
lui de delegare, pe baza

or publice

sewiciului public de
judetul Gorj, pe baza

iniliate si prezentate de

te din cadrul consiliului

secretarul comunei,

cdrile si completdrile

de utilitati publice, cu

serviciul de salubrizare a

rurale, cu rnodificdrile si

de aplicare a
-cadru

prevederilor
din Legea

letdrile ulterioare;
de stabilire, ajustare sau

ubrizare a localitAtrilor;
al serviciului de salubrizare

serviciul localitdlilor;
a servic localitdlilor;

a comunei T'urcinesti prin



,"I"b,f;# I de opordunitate privind dek

anexa nr, l, 
iv-teritoriafd a comunei rurcir

Art,3, Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea ees
pe raza admin istrativ-teritoriala a 

"ornunJi 
fur"in..ti luaJlrt

Art,T.Secretarul comunei Turcinesti va afiga pe site_ut
hotdrdre si o va comunica : - Instituliei fj..f..tuiui"-
Turcinesti.

gestiunii serviciului de
judelul Gorj, prevdzut in

serviciului de salubrizare
, prevdzlt in anexa nr. 2

pe raza administrativ-
hot[rdri.

Serviciului public de

semneze in numele UAT
de salubrizare aipublic

Turcinesti
Gorj si Primarului

ptezenla
comunei

Prezenta hotdrare a adoptati ln qedinla ordinard
publicd a local din data de 30.04.2020,

cu un numfu de 1 1

total de 11 corrrsilieri
pentru, expfimate din nr.

la gedinjd 9i din totalul
de 11 consilieri tn funclie.

PRE$EDINTE DE $EDINT,{,
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Data:30.04.2020

CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR GENERAL,

C j. Serbu Claudiu Daniel


