
ROMA~IIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA CiNDE$TI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractuI de delegare prin 
concesiune agestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare 

din Zona 1, Judetul Neamt 

Consiliul Local CTnde~ti Tntrunit Tn ~edinta la data de 22 ianuarie 2016 ; 
AVEmd Tn vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr.1 01 12006 a serviciului de salubrizare a localitatilor republicata, 
republicata, ale Ordinului pre~edintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitati Publice nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, 
precum ~i ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Examinand expunerea de motive nr.120 din 18.01 . 2016 a Primarului comunei Clnde~ti ; 
Vazand raportul de specialitate nr.121 din 18.01. 2016 al compartimentului de specialitate cu atributii Tn 

domeniu, precum ~i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct.14 ~i art.45 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE : 

Art.1: Se aproba Studiul de oportunitate privind optiunea delegarii prin concesiune a gestiunii unor 
activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale mernbre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara "ECOII..JEAMT" din Zona 1, Judetul Neamt, conform anexei nr.1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare 

Art.2 : Se aproba gestiunea delegata ca modalitate de gestiune a unor activitati componente ale serviciului 
de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la art. 1, cu respectare procedurilor de licitatie publica 
prevazute de lege. 

Art.3: Se aproba caietul de sarcini privind delegarea prin contract de concesiune agestiunii activitatilor 
prevazute la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare 

Art.4: Se aproba continutul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente 
ale serviciului de salubrizare al unitatilor adrninistrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "ECONEAMT" din Zona 1, Judetul Neamt, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.S: Se acorda un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Clnde~ti In cadrul Adunarii 
Generale aAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", care sa voteze Tn numele comunei 
Clnde~ti,aprobarea caietului de sarcini ~i acontractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati 
componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "ECONEAMT" din Zona 1, Judetul Neamt, In forma aprobata potrivit anexelor nr. 2 ~i nr. 3 la 
prezenta hotarare. 

Art.S: Secretarul comunei Clnde~ti va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor ~i persoanelor 
interesate. 

Nr. 06 din 22 ianuarie 2016 


