
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA NUCI  

H O T A R A R E 
privind asigurarea continuitatii Serviciului de salubrizare in Comuna Nuci 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 Avand in vedere: 

 - Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci , privind proiectul de 

hotarare pentru asigurarea continuitatii Serviciului de Salubrizare in Comuna Nuci;  

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 

Contestatiilor nr 101/2016; 

- Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Legea 101/2006 Legea Serviciilor de salubrizare a localitatilor- 

Republicata 

 - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, 

- Legea nr. 51/2006 Lg. serviciilor comunitare de utilitati publice- 

Republicata 

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor. 

-  Prevederile art. 69 alin. (4) si art. 104 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Rezilierea contractului de delegarea gestiunii serviciului public 

de salubrizare al comunei Nuci nr. 2794/16.05.2018 din motive 

imputabile prestatorului; 

-  Extrema urgență în vederea atribuirii contractului de servicii de 

colectare și transport a deșeurilor la nivelul comunei Nuci; 

 - In temeiul art.129, alin.(2), lit. d),  alin.(7), lit.s )  , art. 139, alin.(3), lit. a), 

art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

         H O T A R A S T E 



 Art.1 – Se aprobă incheierea unui contract de prestari servicii de salubrizare 

prin aplicarea procedurii de negociere fara publicatie prealabila a unui anunt de 

participare. 

 Art.2 - Se aproba perioada de incheiere a acestui contract ca fiind de la 

semnarea acestuia și până la atribuirea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare al comunei Nuci, în conformitate cu Legea privind 

concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Art.3 - In perioada de derulare a contractului, mentionata la art. 2, 

autoritatea contractanta va demara procedura de licitatie pentru delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare al comunei Nuci. 

 Art.4 Se aprobă valoarea estimata unitara fără TVA a prestației în valoare 

de:  - Fracție umedă-reziduală: 682,36 lei/to 

- Fracție uscată reciclabilă: 978,83 lei/to.  

Art. 5 – Se aproba taxa de colectare si transport a deseurilor in cuantum de 

10 lei/persoana / luna de la populatie si 54 lei / luna de la agentii economici de pe 

raza comunei Nuci 

Art. 6 – Se aproba plata din bugetul local al Comunei Nuci a eventualei 

diferente dintre  suma facturata si cea incasata de la populatie si agenti economici. 

Art. 7 - Se împuterniceşte Primarul Comunei Nuci, să semneze Contractul  

de prestari servicii de salubrizare ca urmare a aplicarii procedurii de negociere.  

 Art 8 - . Primarul Comunei Nuci va lua măsurile necesare în vederea  

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 9 -  Secretarul Geeral al Comunei Nuci va asigura publicitatea şi 

comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

 

  PRESEDINTE   Contrasemneaza, 

          SECRETAR GENERAL 

       COMUNA NUCI 
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