ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 25/2020
privind modificarea Contractului de delegare de concesiune de servicii pentru unele
activitati ale serviciului de salubrizare a Comunei Bogdand (ANEXA 1 HCL 39/2019)

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.08.2020;
Având în vedere :
•
•
•
•

•

•
•

Referatul de aprobare nr. 159/SG/11.08.2020 întocmit de primarul comunei
Bogdand;
Raportul de specialitate nr. 161/SG/11.08.2020 întocmit de secretarul general
al comunei
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bogdand nr.
174/SG/28.08.2020, nr. 177/SG/28.08.2020 și nr. 180/SG/28.08.2020
Anexa 1 din HOTĂRÂREA 39/2019 privind aprobarea atribuirii directe către
Servicii Publice Bogdand SRL a contractului de delegare având ca obiect
unele activități din cadrul serviciului public de salubrizare, precum și aprobarea
taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor practicate de operatorul public
prevederile OUG nr. 50/2019, OUG nr. 74/2018, a Legii nr. 31/2019 privind
aprobarea OUG nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de:

•

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare de concesiune de servicii
pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a comunei Bogdand încheiat în data
de 29.10.2019, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
•
•
•

Primarului comunei Bogdand;
SC Servicii Publice Bogdand;
Instituției Prefectului județului Satu Mare.

Adoptată în şedinţa ordinară la 31.08.2020.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

MESZAROS VALENTIN
-consilier local-

L.S.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI BOGDAND,

TEMIAN SIMONA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul
Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 7;
Nr.total consilieri absenţi: 2 ;
Voturi pentru: 7;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

