ROMÂNIA
JUDETUL MUREȘ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

Nr.95

din 16 noiembrie 2017
privind aprobarea caietului de sarcini al Serviciului de Salubrizare al
comunei Livezeni ,a Regulamentului ,a Contractului-cadru și a Studiului de oportunitate.
Consiliul Local al comunei Livezeni,județul Mureș,
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Livezeni și referatul de specialitate ,
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Potrivit prevederilor art.22 alin.(4),art.23 alin.(2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice,republicată, ale art.12 din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților,republicată,Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii,Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare al localităților, Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților,Legea nr.132/2010
privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice și Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice,
Fiind îndeplinite prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,republicată ,
In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică,republicată,
In temeiul art.36 alin.(2) lit.d),alin.6 lit.a) ,pct.14 alin.(9) , art.45 si art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.Aprobă caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare al comunei
Livezeni,Regulamentul ,Contractul-cadru și Studiul de oportunitate, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Atribuirea contractului de delegarea gestiunii pentru servicii de salubrizare se face
potrivit prevederilor Legii nr.98/2016.
Art.3. Prezenta hotărâre se aplică de la data de 1 februarie 2018, dată la care se abrogă
orice alte dispoziții contrare.
Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul
contabilitate, impozite şi taxe din aparatul de specialitate al comunei Livezeni.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-județul Mureș
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate,impozite și taxe
- Afișare
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