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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

nr.4201 din 16.06.2021 
privind aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare 

gestiune având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare privind activitățile de 
colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare – 
fracția umedă și colectarea și transportul deșeurilor reciclabile – fracție uscată, din comuna 

Izvoarele Sucevei, județul Suceava către Societatea Comercială Florconstruct S.R.L. 
 

 
 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  în vedere: 

- Referatul de necesitate depus în regim de urgență, înregistrat la 
nr.4205/16.06.2021; 
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.4202/16.06.2021,prezentat  de 

domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul viceprimarului comunei, înregistrat  sub  nr.4203/16.06.2021; 
 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  

nr.__ ____/____________; 
 prevederile art.1 alin.2 lit.e, art.2 lit.e,lit.o și lit.p,art. 3 alin.(l) , art..6, ale art. 

8,art.9 alin.(3-4),art.22 alin.2 lit.b, ale art. 29 și ale art. 32 din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 art.1-art.3, art.12 alin.1 lit.b, art.13 alin.1 lit.b, alin.2-3, art.17 alin.2 din LEGEA 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art.13, art.17 și art.59 alin.1 lit.A din LEGEA Nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 art.3-4 și art.8 din ORDINUL nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 prevederile art.1-2 și art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificătile ulterioare; 

 art.43 alin.1 din HOTĂRÂREA nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice 

 art.592-593 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit.„n”, precum și ale art. 139 ain. (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă gestiunea delegată pentru serviciul de salubrizare  al comunei 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava și încheierea contractului având ca obiect prestarea 
serviciilor de salubrizare privind activitățile de colectare separată și transportul separat al 
deșeurilor municipale și al deșeurilor similar, 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 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20258427


 2 

colectarea și transportul deșeurilor/materialelor reciclabile-carton, plastic,metal,aluminiu, 
sticlă - fracție uscată din comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, prin procedura 
„Achiziție directă”. 

Art.2.Achiziția directă având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare din 
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, se va realiza prin incheierea unui contract, 
între primăria comunei Izvoarele Sucevei in calitate de delegatar/achizitor și S.C. 
FLORCONSTRUCT S.R.L. cu sediul în localitatea Suceava, str.Petru Rareș, nr.52B, 
județul Suceava, în calitate de prestator/operator, pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea 
prelungirii ulterioare prin act aditional. 

Art.3.Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.1A și nr.1B care fac parte 
integrantă din prezenta  hotărâre. 

   Art.4.(1)Se aprobă plata urmatoarele tarife, din fundamentarea depusa de S.C. 
FLORCONSTRUCT S.R.L. : 

- Tarif pentru gestionarea deşeurilor menajere - fractie umeda– 590 lei/tona fără 

TVA; 

- Tarif gestionare deşeuri reciclabile -fractia uscata– 1980 lei/tona fără  TVA. 

(2) Prețul nu include taxa de 80 lei/tonă reprezentând valoarea contribuției pentru 

economie circulară pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 

Art.5.Se aprobă mandatarea domnului Mihail MECHNO, în calitatea de primar al 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, pentru semnarea contractului cu operatorul 
desemnat, având ca obiect realizarea activității de colectare separată, transportul separat 
și depozitarea deșeurilor menajere și a 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. 

Art.6.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Viceprimarul comunei și 
persoanele cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului. 

Art.7: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.8.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT 
Izvoarele Sucevei,în termenul prevăzut de lege,prefectului judeţului Suceava, primarului 
comunei Izvoarele Sucevei şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, la Secțiunea Hotărârile 
Autorității Deliberative. 
 
 

Iniţiator,                    Avizează  
Primar,                   Secretarul general al UAT, 
 

     Mihail MECHNO                                    Cătălina JURAVLE               
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