HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractelor cadru de delegare prin concesiune a gestiunii activității de
colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – pentru Zona de colectare 1 C.M.I.D. Frătești
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3372 / 2016
-raportul secretarului comunei Daia nr. 3396 / 2016

-raportul de avizare al comisiei juridice nr. 3841 / 2016

-prevederile art.36 alin.6 , lit.''a'' ,pct. 14 , din Lg.nr.215 / 2001,republicata , cu modificările şi
completările ulterioare
-prevederile art. 35 din Lg.nr.273 / 2006, privind finantele publice locale, cu modificarile
ulterioare,
-prevederile Lg.nr.211 / 2011 privind regimul deşeurilor , republicată
-prevederile art.8, alin.3 , lit.''d '' , art.23, alin.1 lit,, b,, alin.2, art.29 , art. 32 din Lg.nr.51 /
2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , republicată , cu modificarile ulterioare,
-prevederile art.6(1) ,lit.''d'' , alin.3, art.8, alin.2 ,art.12, alin.1, lit,,b,, alin.2, art.13 ,
alin.1,lit,,b,, alin.2, art.14, alin.3 , art.15 , alin.2 -3 , art.24, alin .1,lit,,a,, alin.5 , art.26, alin.3-4 ,
din Lg.nr.101 / 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor , republicată
- prevederile Lg.nr.249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje ,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile H.G.nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor ,cu modificările şi

completările ulterioare
-prevederile H.G. nr.856/ 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ,cu modificările şi completările
ulterioare
-prevederile Ordinului M.S. nr.119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate

publică privind mediul de viaţă al populaţiei
-Contractul de concesiune nr.352/ A.D.I./ 01.06.2016
- prevederile Hotărârii nr.19 / 30.04.2008 a Consiliului Local al comunei Daia privind
asocierea comunei Daia cu Consiliul Judetean Giurgiu si cu celelalte unitati administrativteritoriale din judetul Giurgiu in vederea infiintarii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”

MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT” ,cu modificările ulterioare

In temeiul art.45, alin.1,art.115 , alin.1 , lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTARAŞTE

Art. 1 . Se aprobă contractele - cadru de delegare prin concesiune a gestiunii
activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – pentru
Zona de colectare 1 -C.M.I.D. Frătești , respectiv contractul de prestări servicii de
salubrizare încheiat cu comuna Daia și contractul de prestări servicii de salubrizare
pentru utilizatorii agenți economici , conform anexelor nr. 1 și 2 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se împuternicește primarul comunei Daia , d-l Șerban Adrian Florin , să semneze

contractul de prestare a serviciului de salubrizare al comunei Daia cu operatorul
S.C.GIREXIM UNIVERSAL S.A. .

Art.3.Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul
comunei Daia .
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea pe siteul primariei comunei Daia și poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ de
persoanele fizice sau juridice interesate, în condiţiile legii.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al
comunei Daia

