ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL VINTILA VODA

HOTARARE
CU PRIVIRE LA INFIINTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI
APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITATII VINTILA VODA
Consiliul Local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand în vedere:
- expunerea de motive a primarului , inregistrat la nr. 4926/ 08.12.2010;
- raportul secretarului

comunei Vintila Voda , inregistrat la nr. 4939/

09.12.2010;
- avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii
si linistii publice si a drepturilor cetatenilor, inregistrat la nr. 5013/ 15.12.2010;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, gospodarie,
protectia mediului servicii si comert, inregistrat la nr. 5015/ 15.12.2010;
- avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate,cultura,protectie sociala, actiuni
sportive , turism si urbanism , inregistrat la nr. 5014/ 15.12.2010;
- Contract de servicii nr. 4806/ 29.11.2010, incheiat intre Primaria Vintila Voda
si S.C. Denmir Consultanta Analiza Proiectare S.R.L;
- in conformitate cu prevederile art.3, alin.1, art.8, alin.1, alin.2, lit. h, din Legea
serviciilor comunitare de utilităti publice nr.51/2006, cu modificarile şi completarile
ulterioare ;
- in baza art.2, alin.1, art. 6, alin.1, din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitătilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- in baza Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr.110 din 9 iulie 2007 privind
aprobarea Regulamentului–Cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor ;
- in baza Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111 din 9 iulie 2007 privind
aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de salubrizare a localitatilor;

In temeiul prevederilor art.36,alin.1, alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.14, art.45,
alin.(1), art.49, art.115, alin.(1), lit. b), alin.(3), lit.a) şi lit.b) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba infiintarea serviciului de salubrizare al comunei Vintila Voda,
,fara personalitate juridica, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;
Art. 2. Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizarea a localitatii si a
indicatorilor minimi de performanţa conform anexei 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare;
Art. 3. Se aproba Caietul de Sarcini al serviciului de salubrizarea a localitatii
conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Se aproba Contract de servicii nr. 4806/ 29.11.2010, incheiat intre
Primaria Vintila Voda si S.C. Denmir Consultanta Analiza Proiectare S.R.L si suma de
6.000 lei pentru indeplinirea contractului, suma ce va fi prevazuta in bugetul local pe
anul 2011;
Art.5. Hotararea se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Primariei
Vintila Voda;
Art.6.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza primarul
comunei ;
Art.7. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare, in termenul legal,
autoritatilor si persoanelor interesate.
Vintila Voda, 16 decembrie 2010
Nr. 49/2010
PRESEDINTE DE SEDINTA,
LICA DUMITRU
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
BURLACESCU ECATERINA

13 voturi ,,pentru” ;

0.voturi ,,contra”;

0 voturi ,,abţineri’’

