ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
ORASUL BOCSA
CONSILIUL LOCAL
ROTA-RARE
privind aprobarea 'incheierii de catre Serviciul public de Gospodarie
Cornunala Bocsa a unui contract de servicii cu un operator autorizat
pentru depozitarea/eliminarea
gunoiului
Consiliul Local Bocsa intrunit in sedinta de indata,
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, rapoartele
compartimentelor de resort din cadrul aparatului propriu,
Tinand seama de Hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgent a
Bocsa nr. 1119.11.2015 prin care se constata
Luand in considerare Nota de constatre nr. 21din 21.01.2016 incheiata de
catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul general, Serviciul Cornisariatului
Judetean Caras - Severin prin care se impune ca masura la pet, 1 interzicerea
depozitarii deseurilor municipale colectate de pe raza Orasului Bocsa in locuri
neamenajate si neautorizate pe linie de mediu si la pet, 2 incheierea unui contract
cu un operator autorizat pentru depozitare/eliminare deseuri,
Avand in vedere Sentinta civili nr. 66 din data de 05.02.2016 pronuntata in
Dosarul nr. 3517/115/2015 de Tribunalul Caras-Severin
avand ca obiect ordonanta'
,
presedintiala prin care am solicitat obligarea A.D.L INTERCOM DE$EURI CarasSeverin la inchcierea unui nou contract de salubrizare, cerere care a fost respinsa,
Vazand prevederile din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Vazand prevederile din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare si
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 20, alin. (2) si art. 122, lit. c) din O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
Avand in vedere ~i H.G. nr. 925/2006pentru aprobarea normelor de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G.
nr. 3412006,
In temeiul prevederilor mi. 36, a1in. (2) lit. d) si alin. 6 lit. aO, pet. 8, 9 si 14
coroborate cu prevederi1e mi. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba procedura de achizitie publica "negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare" de catre Serviciul Public de Gospodarie
Comunala
Bocsa
pentru
achizitionarea
de prestari
de servicn
de
depozitare/eliminarea a deseurilor municipale colectate de pe raza Orasului Bocsa.
Art. 2. Masura prevazuta la art. 1 se va lua temporar, de la data adoptarii
prezentei si pana la implementarea proiectului "Sistem Integrat de Management al
Deseurilor in Judetul Caras - Severin", dar nu mai tarziu de 31.12.2016.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Serviciul Public de Gospodarie Comunala Bocsa,
Art. 4. La data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.
6/26.01.2016.
Art. 5. Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in cel mult
10 zile de la adoptare primarului orasului Bocsa, Institutiei Prefectului Judetului
Caras-Severin, Serviciului Public de Gospodarie Comunala Bocsa,
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