
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA GIRCINA
CONSILIUL LOCAL

HorARAnn
privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de salubrizare a Comunei Gircina,
a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini qi atribuirea gestiunii delegate in favoarea

S.C. Adcis Gircina S.R.L. in condi{iile art.31^1 din Legea 5112006

Consiliul Local al comunei Gircina;
Ydzdnd nota de fundamentare inregistratd sub nr.6212 din 20.12.2010, prin care Primarul

comunei propune aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de salubrizare a Comunei
Gircina, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini qi atribuirea gestiunii delegate in favoarea
S.C. Adcis Gircina S.R.L. in condiliile art. 31^1 din Legea 5112006.

ExaminAnd raportul de specialitate inregistrat sub nr. 6212 din 20.12.2010, prin care se
propune aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de salubrizare a Comunei Gircina, a
studiului de oportunrtate, a caietului de sarcini gi atribuirea gestiunii delegate in favoarea S.C.
Adcis Gircina S.R.L. in condiliile ar1. 31^l din Legea 5112006,

In aplicarea prevederilor art. 24, ar1.25, art.29, art. 31^l din Legea 5112006 a serviciilor
comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare, a aft. 12 din Legea serviciului de
salubrizare 10112006 cu modificdrile ulterioare, a Ordinului Ill12007 privind aprobarea caietului
de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare;

Ludnd in considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1.

In conformitate cuprevederile 11. 36 alin. 2lit. a) gi c), art.45, alin.3 si ale art. 115, alin. 1,

lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd;

HOTARAgTE:

Art. 1 - Se aprobi ca formd de gestiune - gestiunea delegatd a urmdtoarelor activitdli a

serviciului public de salubrizare a Comunei Gircina:
o precolectarea, colectarea gi transporlul degeurilor municipale, inclusiv ale degeurilor toxice

periculoase din deqeurile menajere, cu exceplia celor cu regim special;
o mdturatul, spdlatul, stropirea qi intrelinerea cdilor publice;
o curdtarea qi transportul zdpezli de pe cdile publice qi menlinerea in funcJiune a acestora pe

timp de polei sau de inghej;
o colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public qi predarea acestora unitdlilor de

ecarisaj;
o colectarea, transportul qi neutralizarea deqeurilor animaliere provenite din gospoddriile

populaliei;
o colectarea, transportul, sortarea, valorificarea qi eliminarea deqeurilor provenite din

gospoddriile populaliei generate de activitSli de reamenajare qi reabilitare interioard a

locuinlelor/apartamentelor proprietate individual6;
o dezinseclia, dezinfeclia qi deratizarea.

Art.2 - Se aprob[ Studiul de opoftunitate in vederea atribuirii in forma gestiunii delegate
a activitatilor mentionate la art. I, pdrJi componente a serviciului public de salubrizare a Comunei
Gircina.



Art. 3 - Se atribuie direct gestiunea delegatd a serviciilor mentionate la art.1, catre SC

Adcis Gircina SRL, societate al cdrei actionar unic este Comuna Gircina, avAnd sediul in Comuna

Gircina, CUI27204703,in condiliile art.31^1 din Legea 5IDAA6.
Art. 4 - Se aprobf, contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor

prevaztte Ia art.7.
Art. 5 * SC Adcis Gircina SRL va presta activitAli din sfera furnizdrii/prestdrii serviciilor de

utilitbti publice exclusiv pe raza Comunei Gircina sub sanciiunea rezilierii unilaterale a contractului
men{ionat laaft.4.

Art. 6 - SC Adcis Gircina SRL va intocmi qi propune spre aprobare consiliului local,
regulamentul propriu de organizare qi funclionare, conform prevederilor art.30, alin.5 din Legea

sU2006.
Art.7 - Se imputerniceqte Primarul Comunei Gircina sd semneze contractul de delegare a

gestiunii.
Art. 8 - Contractului anexa la prezenta i se vor aplica si mentine caietele de sarcini aferente

activitatilor enuntate la arl. 1 si aprobate in cadrul Regulamentului de organizare si functionare a

serviciului de salubrizare a Comunei Gircina.
Art. 9 * Primarul comunei Gircina, prin compartimentele din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotf,rdri.

Preqedinte
Aele

Contrasemneaz6'.
Secretarul Comunei,
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