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CONSTLTUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARF],

HoTARARE
privind aprobarea documenta(iei de atribuire pentru contractul de delegarc prin concesiune a

gestiunii unor activitd{i componente ale serviciului dc salubrizare din
Zona l, Judeful Neam{

Consiliul Iocal al comunei $tefan cel Mare , jude{ul Neamf,
AvAnd in vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitdti publice nr.51/2006

republicatd, cu modifiodrile qi completdrile ulterioa.re, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitdlilor republicatA. republicatA, ale Ordinului preqedintelui Autoritelii Nafionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de UtilitAii Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini -
cadru al serviciului de salubrizare a localitililor, precum qi ale Statutului Asocialiei de l)ezvoltare
Intercomunitari ,,ECONEAMT ", cu modificdrile qi completirile ulterioare;

ExaminAnd expunerea de motive nr. 157012016 a Primarului comunei Stefan cel Mare;
Vdzdnd raportul de specialitate nr. 157112016 al compafiimentului de specialitate cu atribulii in

domeniu, precum qi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
in baza prevederilor arl. 36 alin. 2lit. d) gi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr. 21512001 a

administra{iei publice locale, republicatd, cu modificfile qi completirile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd Studiul de oportunitate privind opliunea delegdrii prin concesiune a gestiunii unor
activited componente ale serviciului de salubrizare al uniti(ilor administrativ-teritoriale membre ale
AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,ECONEAMT" din Zona 1, Jude{ul Neam{, conform anexei nr.
1, care face parte integrantd din prezenta hotdrAre

Art.2 Se aprobd gestiunea delegatd ca modalitate de gestiune a unor activitSli componente ale
serviciului de salubrizare al unitdlilor administrativ-teritoriale previzute la art. 1, cu respectare
procedurilor de licitalie public[ prevlzute de lege.

Art.3 Se aprob5. caietul de sarcini privind delegarea prin contract de concesiune a gestiunii
activitdlilor prevdzute la ar1. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantd din prezenta hota.rAre

Art.4 Se aprobd conlinutul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitSli
componente ale serviciului de salubrizare al unitAlilor administrativ-teritoriale membre ale Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitari ,,ECONEAMT" din Zona 1, .ludeful Neamtr, conform anexei nr. 3, care face
parte integrantA din prezenta hotdr6re. {

Art.S Se acordd un mandat special reprezentantului Consiliului i6cal al comunei $tefan cel Mare in
cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,ECONEAMT", care se voteze in
numele comunei $tefan cel Mare,aprobarea caietului de sarcini qi a contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii unor activitdli componente ale serviciului de salubrizare al unitd;ilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociajiei de Dezvoltare Intercomunitari ,,ECONEAMT" din Zona 1, Jude(ul
NeamJ, in forma aprobatd potrivit anexelor nr. 2 qi nr. 3 la prezenta hotdrdre.

Art. 6: Secretarul con-runei $tefan cel Mare va asigura comunicarea prezenlei hot5rari autoritafllor
gi persoanelor interesate.

ContrasemneazA,

Seg'retar.
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