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JUDETUT, vAr,cga

HoTAnAnu nr.67

Privitoare la: asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare pe
raza Comunei Alunu prin incheierea contractului de delegare temporur^ 

^gestiunii serviciului de salubrizare citre S.C. SALUBRIS GILORT SRL

Consiliul Local al comunei Alunu, judeful Vdlcea, intrunit in qedinjd
extraordinar[ din data de 13 septembrie 2018, la care participd un numdr de t2
consilieri locali din totalul de 13 consilieri in funclie;

Avdnd in vedere Hot6r6rea Consiliului Local Alunu nr. 65 din 13.09.2018,
prin care doamna Trdscdu Aurelia a fost aleasd preqedinte de qedinJd pentru o
perioadd de trei luni;

Avand in vedere:
- Referatul nr. 10.814 din 11.09.2018, intocmit de domnul Ciobanu

David, viceprimarul comunei Alunu, Judeful V61cea, prin care propune
asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Alunu
prin incheierea contractului de delegare temporara a gestiunii serviciului de
salubrizare cdtre SC SALUBRIS GILORT SRL;

- Expunerea de motive nr. 10.815 din 11.09.2018, intocmiti de
primarul comunei Alunu, judeful Vdlcea;

Avdnd in vedere raporful de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Alunu;

Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlii intocmit de
secretarul comunei Alunu, judeful VAlcea;

in conformitate cu prwederile Legii nr. 10l/2006 a serviciului se
salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile qi completarile ulterioare;
prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, cu modificarile qi completarile ulterioare; prevederile L-egii nr.
9812016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile Legii nr. 21112011, privind regimul deseurilor, cu modificarile qi
complet[rile ulterioare; prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2l/2002, privind
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile
ulterioare; prevederile H.G. nr. 395120L6, pentru aprobarea Norrnelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, ahn. 1 din Legea w. 21512001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile qi completarile
ulterioare, cu un numlr de 12 voturi pentru, adoptl urmdtoarea:
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Art.l. Se aproba asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare
pe raza Comunei Alunu, prin incheierea contractului de delegare temporara a
gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. SALUBRIS GILORT SRL, incepdnd

cu. luna septembri e 2018, pdnd la data de 3 1 decembrie 20 1 8.

Art. 2. Pdna la data expirdrii contractului de delegare temporarar a
serviciului de salubrtzare, Comuna Alunu trebuie sd demareze procedura de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, ert respectarea principiilor
reglementate de legea achizitiilor publice si de legislatia in materie.

Art. 3. Taxa pentru serviciul de salubrizare va fi cea aprobatd prin HCL
Alunu nr. 66 din 13.09.20!8, privind instituirea qi incasarea taxei de salubrizare

pentru utilizatorii serviciului de salubizare, persoane fizice qi juridice, de cdtre

Primdria comunei Alunu.
Art. 4. Se imputemiceste Primarul comunei Alunu, judeful V6lcea:

(1) sa semneze contractul de delegare temporara a gestiunii serviciului de

salubrizare prevazut la art.1 cu SC SALUBRIS GILORT SRL;
(2) sa dispuna toate masurile legale pentru asigurarea continuitatii serviciului de

salubrizareperazacomunei Alunu pana la atribuirea si incheierea contractului de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare catre un operator economic

desemnat in urma unei proceduri, cu respectarea principiilor reglementate de

legea achizitiilor publice si de legislatia in materie.
Art. 5. Primarul comunei Alunu, judeful Vdlcea va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotdt6ri, informOnd Consiliul Local asupra modului de

indeplinire.
Art. 6. Prezenta hotdrdre se va comunica Institu,tiei Prefectului - judelul

V61cea, in vederea exercitdrii controlului de legalitate, SC SALUBRIS GILORT
SRL qi se va afiqa la sediul Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
13.09.2018

in{i, Contrasemneazi,
Secretar,

Boeangiu Lumini{a
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