ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalității de gestiune pentru prestarea serviciului de salubrizare
la nivelul Comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava
Consiliul Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava;
Având la bază:
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5270/06.09.2021,prezentat de
domnul Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul
Suceava;
 raportul viceprimarului comunei, înregistrat sub nr. 5271/06.09.2021;
 avizul Comisiei de specialitate in cadrul Consiliului Local, înregistrat
sub nr.5483/15.09.2021;
 Art.1 alin.1 și alin.2 lit.e), art.2 lit.e, art.3, art.6-art.7, art.8 alin.3 lit.d,
art.9 alin3-4, art.22, art.23 alin.1 lit.b și alin.2, art.29 și art.32 din Legea
serviciilor de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Art.3, art.8, art.12 alin.1 lit.b, alin.2-3, art.13 lit.b, alin.2-3, art.14 din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările ulterioare;
 Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor;
 art.592-593 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit.„n”, precum și ale art. 139 alin.
(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
realizând
publicarea
anunțului
privind
elaborarea
proiectului
nr.5269/06.09.2021 privind aprobarea modalității de gestiune pentru prestarea
serviciului de salubrizare la nivelul Comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava,în
contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr.
5272/06.09.2021 și care a făcut obiectul:
a) afișării pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, la
secțiunea Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse consultării publice.
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HOTĂRĂSTE:
Art.1.Se abrobă gestiunea delegată pentru prestarea serviciului de
salubrizare la nivelul Comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, pentru
activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare, provenite din activități comerciale, din industrie și instituții,
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori – fracție umedă și
colectarea
și
transportul
deșeurilor/materialelor
reciclabile
carton,
plastic,metal,aluminiu, sticlă - fracție uscată din comuna Izvoarele Sucevei, județul
Suceava, prin procedura de achiziție/licitație.
Art.2.Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Izvoarele
Sucevei, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă caietul de sarcini privind prestarea de servicii de salubrizare
prin procedura de achiziție/licitație, cf.Anexei nr.2a și Anexei nr.2b, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Hotărârea Consiliului Local nr.26/18.04.2019 privind aprobarea
Regulamentului de salubrizare al comunei Izvoarele Sucevei şi aprobarea taxei de
salubrizare pe anul 2019 în comuna Izvoarele Sucevei își încetează aplicabilitatea
cu data adoptării prezentei hotărâri.
Art.5.Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
UAT Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele
Sucevei, Instituției prefectului - județul Suceava și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea pe site-ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul
Oficial Local, secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative.
Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de
23.09.2021,cu respectarea prevederilor art.5 lit.cc) și art.139 alin.(3) lit.e din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a
8/11 voturi, 1/11 abtinere din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 9
prezenţi la sedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Eufrozina BORCIUC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE

Izvoarele Sucevei
Nr.35 din 23.09.2021
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