
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                              
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
                      

                     HOTĂRÂREA
 Nr. 51 din 31.03.2017

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect
Delegarea   prin concesiune  a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  colectare separată

și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului
cuprinzand:

 LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus  

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, de indata, în sedinta  ordinara la data de 31.03.2017

  Având în vedere:
-  avizul  comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,
-  avizul secretarului comunei;

      Tinand seama de adresa nr. 1633/29.03.2017  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru  Gestionarea
Integrată  a Deseurilor Menajere  Maramures, a HCL nr.121/2008  de aderare a orașului la aceasta asociatie,
precum si a prevederilor art.5 alin(1) lit.d) din Statutul Asociatiei.
      În conformitate cu prevederile  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
ale art.19. alin.(3)  Hotărârii Guvernului nr. 867/2016  pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii.
      În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

    HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aproba Documentaţia de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea   prin concesiune  a 
gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  colectare separată și transport separat al 
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 
Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus  cuprinsa in Anexa nr.1  a prezentei hotarari, si care face parte integranta 
din aceasta, compusa din următoarele documente:
    a) fişa de date a concesiunii;
    b) caietul de sarcini;
    c) modelul de contract, conţinând clauzele contractuale obligatorii;
    d) formularele şi modelele de documente.

Art. 2  Se imputerniceste domnul  Ardelean Anton - primar al orașului Tăuții Măgherăuș, ca in numele si pentru 
Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul
Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere  Maramures, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari,  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea   
prin concesiune  a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  colectare separată și transport separat
al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si 
LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus  

Articolul.3  Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
 - Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;
 - Primarul oraşului;
 - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul 
Maramureş

                                                                        Presedinte de ședință
                                                                              Butoi Viorel

                    
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti  12  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
Nr .51/31.03.2017    
5 ex. CL/BCI


