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HOTARARE Nr. 4
privind aprobarea Actului adilional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciuluide salubrizare al
comunei Sinesti, jud. IaSi, nr.7 | t5.O3.2Ot6
Consiliul local al comunei Sineqtijudelul lasi,
Luand in discutie proiectul de hotalare inreglstrat sub nr.236120.01 .2017 prin care se propune aprobarea
Actului adilional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sinesti, jud. Iaqi,
nr.7175.03.2016,

AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei nr.233120.01.2017;
- R.aporlul de specialitate al compaftimentului de contabilitatenr,236120,0l .2017;
- Raportul de avizare pentru C.F.P. nr,235120.01,2011;

-

avize]re

favorabile ale comisiiilor din cadrul Consiliului Local al comunei Sinesti, jud. Iasi;

Vazand prevederile:

-

arl.

III, alin. (2) din Legea nr. 99 din 4 iulie

2014 pentru rnodificarea qi completarea Legii serviciului

de

salubrizare a localitdfilor nr, 10112006,
- Anexei nr.2 din O.U.G.R. nr.19612005 privind Fondul pentru mediu;

- Ordinului nr.241312016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului gi gospoddririi apelor nr.51812006
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribu{iilor gi taxeior datorate la Fondul pentru mediu;

- Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionald in administralia publicfu republicatd,
- Contlactului de delegare a gestiunii serviciului public de salubt'izare a comunei Sinesti, jud. Iasi, n*.7 115.03,2016;

In baza

arL 36, alin

(2),lit.d), cu trimitere la alin.(6) , lit,a), pct, 14, 9i in temeiul art.45, alin,(l)

din

Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd loca16, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, republicata,

HorAnA$rE:
Art. 1 - Se aprobd Actul adilional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare al comunei Sinegti, jud, Iagi, incheiat cu S,C. EDIL INDUSTRY S,R.L. 9i inregistrat sub nr.
.1 115.03.2016, conform Anexei nr, I care face patle integrant[ din prezenta hotdrdre.
Art.2 - Se imputernicegte Prirnarul comunei Sinesti sd semneze Actul adiJional nr. I la Contractul privind
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al cotnunei Sinegti, jud. Ia9i.
Art. 3 - Prezenla hotdrdre va fi adusd la cunogtinJd publicd plin afi9are la sediul primdriei, precum 9i pe
s

ite-ul wtryw.s

rq-eS1t-pf

Art.4

-

igt4lU!

qs

i,fq,

Secretarul comunei va comunica Drezenta hotarare:

- primarului comunei spre stiinta,
- responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale,

- Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii,

Adoptatd astdzi: 26 ianuarie 2017
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Contrasemnat conform art.47
din Legea nr.21512001

J

SECRETAR

Loghin

