
RO MANIA

JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTÅRÅREA Nr.4/2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantu萱ui comunei Sita Buz祖lui pentru a

vota∴aPrObarea proiectului actului aditiona=a Contractul de delegare al gestiunii

nr.3/14.09.2017 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar肴”IBSV

SALUBRITATE)) si Operatorul regional SC "SALUBRITATE IBSV" SRL Intorsura

Buzaului

Consiliu=ocal al comunei Sita Buzaului, judetul Covasna, intrunit in

sedinta ordinara din data de 3 1.01.2022　analizand referatul de aprobare al primarului referitor

la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei :

Sita Buz犯lui pentru a vota aprobarea proiectului actului aditional la Contractul de delegare al

gestiunii nr.3/14.09.2017?ncheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”IBSV

SALUBRTTATE,,si Operatorul regional SC ,,SALUBRITATE IB SV" SRL Intorsura Buzaului;

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血1 compartimentului

de specialitate din cadrul aparatului de spcialitate al primarului prin care se propune adoptarea

acestui,de avizul comisiei de specialitate in domeniul programe de dezvoltare economico-SOCiala,

bugetrfunante, administrarea domeniului public si privat al localitatii,SerVicii si comert precum si

de avizul secretarului general al comunel;

avand in vedere prevederile HCL nr.56/2017 privind aprobarea delegarii de

gestiune prin atribuire directa a unor activit坤COmPOnente ale serviciului de salubrizare, reSPeCtiv

colectarea separat叫i trallSPO血1 separat al de?eurilol・ municipaleかal de?eurilor similare la

facilitatile de so血e/tratare/depozitare de pe raza localit担or intorsura Buz紬ui, Sita Buzaului,

Barcani catre SC SALUBRITATEA IBSV S.R.L ,mOdificata prin HCL nr.78/2017;

v泌nd Adresa nr.1548/17.12.2021 a SC SALUBRITATEA IBSV SRL

inregistrat紅a noi sub nr. nr.10208/17.12.2021 insotita de Memoriul tehnico economic pentru

fundamentarea tarifului pentru activitatea de colectare a depeurilor reciclabile din de$eurile

municipale care va fi aplicat de operator;

_art. 35 alin l din Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare

申ransport a de押lrilor municipale串tor fluxuri de depe‘証componente ale servic餌ui de

salubrizare al localit判Or intorsura Buz糾ui, Sita Buz餌ui?i Barcani nr.3/14.09.2017;

in baza prevederilor:

- Legii nr.24/2000, rePublicata’Cu mOdific5rile料complet為rile ulterioare;

- Legii serviciilor comunitare de uti哩i publice nr・ 5 1/2006, rePublicata, Cu mOdificarile §i

COmPlet誼le ulterioare;

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a local哩Ior, rePublicata’Cu mOdificarile

givompletarile ulterioare; PreVederilor art” alin. (5) din OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind

regimul de?eurilor cu cu modificarile $i complet綱e ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambal軸Or扉a de$eurilor de

ambalaje cu modificarile?i completむile ulterioare;

- a乱129 alin.2 1it.”dysi alin.7 1it.”n” din O.U・G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

cu modific祖le?i complet誼le ulterioare;

fiind?ndeplinite procedurile prevazute de art7,alin.13 din Legea nr.52/2003

privind transparenta decizional江n administratia publica, rePublicata, Cu mOdificarile $i

COmPlet肴rile ulterioare;



in temeiul art. 196 alin. 1, lit. ”a’’din Ordonanやde Urgenta a Guvemului nr. 57/2019

Privind Codul administrativ, Cu mOdificむile?i completarile ulterioare;

HOTÅRASTE: :

AI吐Se acorda mandat special domnului Stoica Nicolae, rePreZentantul comunei

Sita Buz犯lui in Adunarea General肴a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar為”IBSV

SALUBRITATE”, Pentru eXerCitarea dreptului de vot, dupa cum umeaza:

S為VOteZe:

tariful pentru activitatea de colectare, a de?eurilor reciclabile din de?eurile

municipale care va fi aplicat de SC Salubritatea IBSV SRL de l.261,43 1ei/ tona, la

Care Se adaug着TVA;

aprobarea proiectului Actului aditional nr.6/2021 confom anexei nr. 1 care face

Parte integrant5 din prezenta hot5r含re.

生き迫__Se aproba proiectul Actului aditional nr.6 1a Contractul de delegare al

gestiunii nr.3/14.09.2017 ?ncheiat?ntre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar着”IBSV

SALUBRITATE,, si Operatorul regional SC "SALUBRITATE IBSV" SRL Intorsura Buzaului

COnfom anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hot肴rare.

坐Se mandateaz肴Pre?edintele A.D.I.” IBSV SALUBRTTATEA” pentru a

semna Actul aditiona=a contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, m raPOrturile

juridice dintre Asociatie, in calitate de delegatar si Operatorul regional SC ”SALUBRITATE

聡SV,, SRL Intorsura Buzaului in calitate de delegat confom Anexei nr.1 care face parte

integrant5 din prezenta hotむare.

坐生Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotむari se insむcineaz肴

domnul Stoica Nicolae, rePreZentantul comunei Sita Buzaului in Adunarea Generala a Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitar為"IB SV SALUBRITATE”.

31.01.2022

Contrasemneaz虎pentr〃 /略ali/ate

ETARUL GENERAL AL COMUNEI

BoJ.icean Mかeh「Ancuta

_二′/

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

一1 exemplar Prefectura Judetului Covasna

-1 exemplar dosar sedinta consiliu

-1 exemplar ADI "IBSV SALUBRITATE)タ

-1 exemplar SC "SALUBRETATE IBSV)) SRL Intorsura Buzaului


