ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 63/2017

prividaprobarea contractului de delegare a serviciului public de salubrizare
a comunei Vetiş
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș,
referatul compartimentului de specialitate al aparatului primarului, precum și raportul comisiei
de specialitate al consiliului local al comunei Vetiș,
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001,
republicată, actualizată, a administrației publice locale;
prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederilor art. 13 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare alocalităţilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și (3), art.115 alin. (1) lit. ”b” şi art. 121 - 124 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi, 29 noiembrie 2017,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă Contractul privind delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare a
comunei Vetiș, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei
Vetiș către SC Deiosim Com SRL Orașu Nou, câștigătoarea procedurii de atribuire a
concesiunii, derulat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii
Art. 3. Se aprobă mandatarea primarului comunei Vetiș pentru semnarea contractului
de concesionare.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei
Vetiș.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Vetiș;
- Instituției Prefectului județului Satu Mare;
- Societății comerciale Deiosim Com SRL Orașu Nou.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRILĂ NICOLAE-ALEXANDRU

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14Voturi
împotrivă- 0 Abţineri-0

