ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
PRIMAR

- PROIECT-

HOTARARE
privind aprobarea achizitiei publice de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de
colectare sl transport al deseurilor municipale sl al deseurilor similare de pe raza comunei
Straja la depozitul zonal

Consiliul local al comunei Straja, judetul Suceava;

\

,

Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, Inreqlstrata sub nr. 3409 din data
de 7 iulie 2016;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabilinregistrat

sub nr. 3413 din data

de 7 iulie 2016;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local inregistrat

sub nr .

.....din data de
.
- Rezilierea contractului avut cu operatorul autorizat MITROFAN SRL la data de 24 iunie 2016,
prin acordul partilor:
- Referatul de necesitate al Compartimentului financiar-contabil
privind estimarea valorii
contractului ceurmeaza

a fi incheiat, inregistrat

sub nr. 3408 din data de 7 iulie 2016, aprobat de

primarul comunei;
- Hotararea Consiliului local al comunei Straja nr. 5/2016 privind aprobarea bugetului local de
venituri $i cheltuieli pe anul 2016, poz. ~({.1din Anexa:
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu
rnodlflcarile sl completarlle ulterioare;
- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata:
- dispozitiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modftcarlle

~i

cornpletarile ulterioare;
- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct 14 din Legea nr.215/2001 a adrninistratiei
publice locale, republicata, cu modlflcarlle ~i cornpletarlle ulterioare;
In temeiul dlspozitiilor art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicata, cu rnodltlcarile ~i completarile ulterioare,

a

HOTARA~TE :
Art.1. Se aproba achizitia publica de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de colectare si
transport la depozitul zonal al deseurilor municipale ~i al deseurilor similare, provenind din activitati
comerciale, din industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de
deseuri de echipamente electrice ~i electron ice, baterii ~i acumulatori de pe raza comunei Straja, judetul
Suceava, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 i1rivind achizitiile publice, cu rnodificarile ~i
cornpletarile ulterioare, pentru valori ce nu depasesc 132.519 lei, fara TVA.
Art.2. (1) Durata contractului de prestari de servicii este de pana la desemnarea operatorului
specializat in cadrul Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava", fara a
depasi data de 31 decembrie 2016.

(2) La data desemnaru operatorului specializat in cadrul Proiectului "Sistem
management integrat al deseurilor in judetul Suceava", contractu I existent inceteaza de drept.

de

•...

Art.3. -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se Incredinteaza Primarul comunei Straja,
judetul Suceava.
Art.4. Persoana nemultumita de prezentul act administrativ, se poate adresa cu planqere
instantei de contencios administrativ competente, in condltiile Legii nr. 554/2004, cu rnodiftcarlle $i
cornpletarlle ulterioare.
Art.S. Prezenta hotarare se cornunica la:
- Institutla Prefectului - judetul Suceava;
- Primarul comunei Straja, judetul Suceava;
- Afisare publica.
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