
JUDETUL GORJ
COMUNA TURCINE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciulr.ri public de salubrizare a Comunei

Turcinesti, si a documentatiei aferente, in vederea atribuirii contractului de delegare, pe baza
procedurilor de atribuire specifice legislafiei achizijiilor publice

Consiliul local al comunei Turcineqti, judelul Gorj;
Av6nd in vedere:

- Referatul de aprobare [a Proiectul de hotarare privind delegarea serviciului public de
salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Turcinesti, judetul Gorj, pe baza' procedurilor de atribuire specifice legislaliei achiziJiilor publice, iniliate si prezentate de
Primarul Comunei Turcinesti;

- Raportul de specialitate gi avizul comisiilor de specialitate reunite din cadrul consiliului
local;

- Tinand cont de dispoziliile:
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificdrile si completdrile

ulterioare;
- art.8 si art.21 lit.b) din Legea nr.5112006 privind sr:rviciile comunitare de utilitati publice,

cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- art.6, aft.12 alin.2, art.13 alin.2, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a

localitelilor, cu modificdrile si completdrile ulterioarr:;
- O,G. nr. 2112002. privind gospoddrirea localitdlilor urbane si rurale, cu modificdrile si

complel.drile ulterioare;
- Legii nr.98/2016 privind achiziliile publice locale;
- H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizilie publica,/acordului-cadru din Legea' 
nr.9812076 privind achiziliile publice locale;

- Legii nr.2lll201l privind regimul deqeurilor;
- O.U.Gnr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice sen,'iciului de salubrizare a localitdlilor;
- Ordinului nr.8212015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubdzare

a localitd{ilor ;
- Ordinului nrJl1/2007 de aprobare a Caietului de saroini - cadru al serviciului de salubrizare

a localitdtilor;
- Ordinului nr.11212007 de aprobare a Contractului-cadru de prestare a serviciului de

salubrizare a localitdlilor;

in temeiul art.129 alin.l) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTI}:



Art.l.Se aproba gestiunea Serviciului public de salubrizare a comunei Turcinesti prin
modalitatea gestiune delegata.

Art.2. Se aprobd Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare pe raza administrativ-teritorialb a comunei Turcinesti, judeJul Gorj, prevdzut in anexa
nrl 1, pafie irrtegranta.

Art.3. Se aproba Caietul de sarcini privind deleg,area gestiunii serviciului de salubrizare
pe raza administrativ'teritoriala a comunei Turcinesti, jucileJul Gorj, prevdzut in anexa nr.2 parte
integranta.

Art,4. Se aprobb Regulamentul serviciului cle salubrizare pe raza administrativ-
teritoriald a eomunei Turcinesti, judelul Gorj, parte integranta a prezentei hotdrdri.

Art.S.Se aprobd draftul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de
salubrizare a comunei Turcinesti, parte integrantd a prezerrtei hotdr6ri.

Art.6;. Se imputerniceste primarul comunei Turcinesti sa semneze in numele UAT
comuna Turcinesti, contractul de delegare a gestiunii Senriciului public de salubrizare a comunei
Turcinesti,

Art.T.Secretarul comunei Turcinesti va afiga pe site-ul Primariei Turcinesti prezenta
hotdrdre si o va comunica : - Institu{iei Prefectului - Judetului Gori si Prirnarului comuner
Turcinesti.

Prezenta hotifare a fost adoptatd in $edinta ordinard
publicd a consiliului local din data de 31.05.2021,

cu un numdr de 11 votuti pentrzr, exprimate din nr.

total de 1 1 consilieri prezentri la $edintd qi din totalul
de 11 consilieti in funclie.
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Data : 31,05.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
C j. Serbu Claudiu Daniel


