ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂRE A nr.72/2016
privind aprobarea indicatorilor de performanță modificate și caietului de sarcini al
serviciului de salubrizarea comunei Ciumani, modificat
Consiliul Local Ciumani, la ședința ordinară din data de 13 septembrie 2016
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentată de Primaul comunei Ciumani nr.67/2016 cu
privire la aprobarea indicatorilor de performanță modificate și caietului de sarcini al serviciului de
salubrizare a comunei Ciumani ,modificat
Analizând raportul nr.67/2016 a secretarului comunei Ciumani
și raportul favorabil al
Comisieipentruagricultură, amenajareateritoriului, urbanism, protecţiamediuluişiturism,
Luând în considerare prevederile:
-Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 / 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salurizare al localităților;
-Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, modificată și completată prin Legea nr. 99
/ 2014 ,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr. 2136/13.09. 2016,precum și procesul verbal privind
dezbaterea publică la care au fost supuse indicatorii de performanță a serviciului de salubrizare al
comunei Ciumani,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2) lit. d, alin. 6) lit. a punctul 14, art.45 și art. 115 alin.
1) lit. b, alin. 3) lit.a, b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi ,
H o t ă r e ș t e:
Art.1 Se aprobă indicatorii de performanță a serviciului de salubrizare al comunei Ciumani,
modificate conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2Se aprobă Caietul de sarcini împreună cu documentația licitației, modificată, prin care se dă în
concesiune colectarea și transportul deșeurilor menajere,deșeurilor municipale, deșeurilor
voluminoase, deșeurilor provenite din demolări, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3Începând cu data aprobării prezentei, prevederile art. 2 și art.4 al H.C.L. nr. 59/2016 referitoare
la aprobarea indicatorilor de performanță și la aprobarea caietului de sarcini, precum a documentației
licitației , precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ciumani.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru: Primarul comunei Ciumani,
Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.
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