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pentru completarea HCL nr. 612016 privind aprobarea Regulamentului srerviciului de
transfer, tratare qi depozitare a de;eurilor din iude{ul Covasna precum qi a
Documenta(iei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de
Management Integrat al Deqeurilor (CMID)- Boroqneu Mare qi a Sta{irei de Transfer
(ST) - Tffrgu Secuiesc, jude{ul Covasna
Consiliul Local al comunei Arcuq, jud.Covasna,
intrunit in qedin{a sa ordinard din data de8.04.2016,
analizdnd Expunerea de motive a primarului pentru completarea Hoti.r6rii Consiliului
local nr. 6/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare gi depozitare a
deqeurilor din judelul Covasna precum qi a Documentaiiei de Atribuire prentru delegarea
serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Degeurilor (CMID)- BoroEneu Mare
qi a Sta{iei de Transfer (ST) - TArgu Secuiesc, judelul Covasna
vdzdnd Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local A.rcug intocmit in
acest sens, precum gi raportul compartimentului de resort din cadrul Primdrieicom.Arcug,
av6nd in vedere prevederile:
- art.7, alin. 1, lit. "e", art. 8, alin. 3, lit. "i", art.22, alin.2,lit. "b", alin. 3 qi 4, art.29,
alin. 8, lit. "a", alin.l2, art.30 alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilitili publice nr.
5l/2006, republicatS,
-art.6, alin. l, lit. "e" $i lit "h" $i "i", art. 12, alin. 1, lit. "b", alin.2 Ei 3, art. 14, alin. 3,
art.24, alin.2 din Legea serviciului de salubrizare a localitifilor nr. 10112006, republicatI,
-Ordinul Autorit[lii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit6li
Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului rJe salubrizare a
localitSlilor,
--Ordinul AutoritAfli Na{ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit6li
Publice nr.llll2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului dle salubrizare a
localit[1ilor,
-Ordinul Autoritdfii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilititi
Publice nr. l12/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a. serviciului de

localitililor,
-Contractul de finan(are nr. 99907117.09.2010 incheiat intre Ministe'rul Mediului gi
PSdurilor Ei Consiliul Judelean Covasna,
-Contractul de asociere intre Judelul Covasna, municipiile, oragele qi comunele din
judelul Covasna, aprobat prin Hotlrdrea Consiliului Judelean Covasna nr.59/20(19,
-O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizifie publicd, a contractelor
de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile gi
completlrile ulterioare,
-H.G. nr. 92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizilie publicl din Ordonanla de urgent[ a Guvemului nr. 3412006
privind atribuirea contractelor de achizilie public[, a contractelor de concesiune de lucrdri
publice qi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
salubrizare a

- HCL nr. 612016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfor, tratare Ei
depozitare a degeurilor din judelul Covasna precum gi a Documentaliei de Atribuire pentru
delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al DeEeurilor (CMID)Boroqneu Mare gi a Staliei de Transfer (ST) - T6rgu Secuiesc, judelul Covasna

intemeiul art.36 alin.(2) lit.d.), alin.(6) lit.a.) pct.l4 ,art.45 qi art.115 a.lin.(l) lit.b.) din
Legea administra(iei publice locale nr. 21512001, republicatI, cu modificlrile gi completirile
ulterioare,

HoTARA$rE:
Articol unic: Dupi art. 2 al HCL Arcug nr.6l20l6 privind aprobarea Regulamentului
serviciului de transfer, tratare qi depozitare a degeurilor din judeful Covasna precum gi a
Documenta{iei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management
Integrat al Deqeurilor (CMID)- Boroqneu Mare si a Statiei de Transfer (ST) - T6rgu Secuiesc,
judelul Covasna se introduce un nou articol, art.2t cu urmdtorul cuprins:
"Lrt. 2r . Se mandateazd Consiliul Judelean Covasna prin Preqedintele Consiliului
Judelean Covasna, ca in numele Ei pe seama Consiliului Local com.Arr:ug, sE opereze
modificlrile impuse gi necesare in documenta{ia de atribuire a achiziliei gi a documentelor
adiacente, solicitate de Agenlia NafionalS pentru Achizilii Publice (ANAP) urrnare a evalurSrii
documentaliei de atribuire, in vederea postdrii in Sistemul Electronic de .u\chizilii Publice
(SEAP) sau de alte institu{ii cu atribu{ii in acest sens, sau operatorii interesafi, dvpd caz, urrnarea
rdspunsurilor de clarificare solicitate pe parcursul deruldrii procedurii."
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