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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Suceava;
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REFERAT DE NECESITATE
Subsemnata Bodnar Maria, inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, prin prezenta vă rog să aprobaţi efectuarea demersurilor pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică de servicii cu obiectul "Prestarea serviciilor de
colectare şi transport al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare de pe raza
comunei Straja la depozitul zonal", urmare faptului că la data de 31.12.2016
contractul de prestări servicii încheiat pentru colectarea şi transportul deşeurilor îşi
încetează valabilitatea.
Serviciile constau în:
- colectarea deşeurilor de la populaţie şi de la instituţiile publice;
-selectarea deşeurilor conform normelor de mediu stabilite de legislaţia în
vigoare;
-transportul deşeurilor menajere din comuna Straja la depozitul zonal;
-menţinerea curăţeniei la locurile speciale de depozitare a deşeurilor.
Luând în considerare prevederile art 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei fară TVA, este
mai mică decât 132.519 lei.
Conform preţurilor contractului anterior cu acest obiect de activitate se
estimează că valoarea contractului este de 11.844,32 lei pe lună (exclusiv TVA).
Recomandăm derularea contractului de prestări servicii până la desemnarea
operatorului specializat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Suceava", fară a depăşi data de 30 septembrie 2017.
In acest sens propun cererea de oferte de la cel puţin 2 agenţi economici
specializaţi, urmând a se selecta oferta cea mai scăzută din punct de vedere al
preţului.

Compartiment Financiar Insp. Bodnar Marii

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI Straja
Nr. 6610 din 14.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice de servicii având ca obiect
prestarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare de pe raza comunei Straja la depozitul zonal, începând cu data de 1 ianuarie 2017

Prezentul Proiect de hotărâre este iniţiat având în vedere ca la data de
31.12.2016. contractul de prestare a serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare de pe raza comunei Straja la depozitul zonal expiră, iar pentru continuitatea acestor
activităţi este necesară aprobarea contractării acestor servicii de la 1 ianuarie 2017.
în acest sens, Compartimentul financiar-contabil a întocmit un Referat de
necesitate prin care propune demararea atribuirii contractului de prestări de servicii cu acest obiect. De
asemenea, arată valoarea estimativă a contractului, precum şi procedura de atribuire a acestuia, având în
vedere că valoarea totală estimată nu depăşeşte pragul de 132.519 lei fără TVA prevăzut de Legea
achiziţiilor publice nr. 98/2016.
Propun derularea contractului de la data de 1 ianuarie 2017 până la desemnarea
operatorului autorizat în cadrul Proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Suceava", dar fără a depăşi data de 30 septembrie 2017.
Pentru aceste motive, supun aprobării Proiectul de hotărâre în forma iniţiată.

Primar,

