
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL OMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind aprobarea ach zitiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 

de~eurilo municipale stradale Ia nitvelul comunei Grivita 

Consiliullocal Griv ta, intrunit in ~edinta ordinara Ia data de 31 ianuarie 2018; 
Avand in vedere: 
- art. 8 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilWiti publice; 
- art. 6 alin. (1) li. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localitatilor, republicata cu odificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 98/20161ivind achizitiile publice; 
- avizul Comisiilor e specialitate ale Consiliului local ~ i raportul de specialitate al 

compartimentu1ui de resort in cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
In temeiul dispozitii or art. 3 6 alin. ( 4) lit. f), alin. ( 6) lit. a) pet. 14 ~i art. 115 alin. ( 1) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 rivind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

HOT ARA~TE: 

Art. 1. - Se aproba achizitia de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~eurilor municipale strad le, inclusiv de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, cu 
exceptia eel or cu regim spe · al, la nivelul comunei Grivita, pentru anul 2018. 

Art. 2. - Achizitia e servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea de~eurilor 
municipale stradale, inclusi de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special, la ni elul comunei Grivita, se va realiza prin incheierea unui contract de 
prestari servicii cu un opera r cu activitate in domeniu, titular allicentei emise de ANRSC. 

Art. 3. - Cheltuielil aferente pentru colectarea, transportul ~i depozitarea de~eurilor 
municipale stradale, inclusi de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special se vo suporta din bugetullocal al comunei Grivita. 

Art. 4.- Se imputem ce~te doamna Munteanu Alina Iuliana, primarul comunei Grivita, sa 
semneze in numele comunei Grivita contractu! de prestari servicii. 

Art. 5.- Primarull co unei Grivita, cu sprijinul compartimentului finante contabilitate, va 
duce la 1ndeplinire preveder'le prezentei hotarari. 

Art. 6. - Prezenta ho ¥ are poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios 
administrativ potrivit preve rilor legale. 

Art. 7. - Prezenta h tarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 
grija secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Silvestro Gelu :;' 

Grivita, 31 ianuarie 2018 
Nr. 5 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu B~d~antin 

Hotariirea a fost aprobata cu 12 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 , abtineri" . 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea a hizitiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 

de~c~uri or municipale stradale Ia nivelul comunei Grivita 

Mun eanu Alina Iuliana- primarul comunei Grivita 
A vand in vedere: 
- art. 8 alin. (3) lit. ) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 
- art. 6 alin. (1 ) lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localitatilor, republicata c modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea m . 98/201 privind achizitiile pub lice; 
- avizul Comisiilo de specialitate ale Consiliului local ~i raportul de specialitate al 

compartimentului de resor din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
In temeiul dispoz' iilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PROPUN: 

Art. 1. - Se apro a achizitia de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~eurilor municipale stra ale, inclusiv de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, cu 
exceptia celor cu regim sp cial, la nivelul comunei Grivita, pentru anul 2018. 

Art. 2. - Achiziti de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea de~et)rilor 
municipale stradale, inclu iv de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special, la ivelul comunei Grivita, se va realiza prin incheierea unui contract de 
prestari servicii cu un oper tor cu activitate in domeniu, titular allicentei emise de ANRSC. 

Art. 3. - Cheltuie ile aferente pentru colectarea, transportul ~i depozitarea de~eurilor 

municipale stradale, inclu iv de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special se v r suporta din bugetullocal al comunei Grivita. 

Art. 4. - Se imputer ice~te doamna Munteanu Alina Iuliana, primarul comunei Grivita, sa 
semneze in numele comun i Grivita contractu! de prestari servicii. 

Art. 5. - Primarul c munei Grivita, cu sprijinul compartimentului finante contabilitate, va 
duce la indeplinire preved ·ile prezentei hotariiri. 

Art. 6. - Prezenta h tarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios 
administrativ potrivit prev derilor legale. 

Art. 7. - Prezenta otariire va fi comunicata persoanelor ~ i institutiilor interesate prin 
grija secretarului comunei. 

Primarul comunei ivita 
Munteanu Alina I 1' ana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotadire 

privind aprobarea a izitiei de servicii pentru <:olectarea, transportul ~i depozitarea 
de~euri or municipale stradale Ia nivelul comunei Grivita 

Domnilor consilier· domnilor invitati, 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica localii, 

republicatii, cu modificiiril si completiirile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotiirare cu titlul 
de mai sus. 

Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru aprobarea achizitiei de servicii 
pentru colectarea, transpo tul ~i depozitarea de~eurilor municipale stradale la nivelul comunei 

Grivita. 
Potrivit prevederil r legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

autoritiitile administratiei publice locale au competente 1n ceea ce prive~te reglementarea, 
monitorizarea ~i controlul erviciilor comunitare de utilitiiti publice. Autoritiitile deliberative ale 
administratiei publice loc le asigurii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitiiti 
publice ~i adoptii hotiirari legiiturii cu alegerea modalitiitii de gestiune a serviciilor de utilitiiti 
publice ~i darea in admin strare sau, dupii caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitiiti 
publice destinate furniziirii prestiirii acestora. 

La nivelul comunei Grivita salubrizare constituie o prioritate, motiv pentru care, panii in 
momentul in care va deve i operational sistemul de colectare la nivel de judet, prin ADIV, se 
impune achizitia de servic i pentru colectarea, transportul ~i depozitarea de~eurilor municipale 
stradale, inclusiv de~euril r toxice periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia celor cu 
regim special. Aceastii acti itate se poate realiza prin 1ncheierea unui contract de presUiri servicii 
cu un operator cu activitate in domeniu, titular allicentei emise de ANRSC. 

Cheltuielile aferent pentru colectarea, transportul ~i depozitarea de~eurilor municipale 

stradale, inclusiv de~euri l r toxice periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia celor cu 
regim special se vor suport din bugetullocal al comunei Grivita. 

A vand in vedere eel expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotiirare 
intra 'in competenta Consil ului local, ca autoritate deliberativii a administratiei publice locale, 
am initiat acest proiect de h tiirare, pe care vii rog sii-1 adoptati 'in forma redactatii. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABI 

A P 0 R T DE S P E C I A L I T A T E 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea chizitiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~euri or municipale stradale Ia nivelul comunei Grivita 

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivip: 

examinand proiec 1 de hotariire privind aprobarea achizitiei de servicii pentru colectarea, 

transportul ~i depozitarea qeurilor municipale stradale la nivelul comunei Grivita: 

avand in vedere: 

- art. 8 alin. (3) lit. ) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

- art. 6 alin. (1) it. e) din Legea nr. 10112006 privind serviciul de salubrizare a 

localitatilor, republicata c modificarile ~ i completari le ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice; 

- Legea nr. 215/20 1 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

considera ca proie tul indepline~te conditiile de oportunitate precum ~1 de legalitate; 

prevederile acestuia fi in conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de 

activitate, motiv pentru car 

A VIZEAZA FA VORABIL 

proiectul de hotariir pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fast 

redactat. 

Inspector 
Negici Silvia 

~~)~ 

Grivita, 25 ianuarie 2018 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL VITA 
Comisia pentru invatam nt, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotadire 

privind aprobarea ac izitiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~eurilor municipale stradale Ia nivelul comunei Grivita 

Comisia de special tate pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 

culturi'i ~i culte, juridica ~i repturile cetatenilor; 

Luand in discutie roiectul de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii pentru 

colectarea, transportul ~i d pozitarea de~eurilor municipale stradale la nivelul comunei Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de ho rare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Vi~an Ghiorghe 

~ 

Grivila, 29 ianuarie 2018 

Membri: 

r 
R portul de avizare a fast adoptat cu ~ voturi , pentru", f) voturi ,contra" ~i _D,,abtineri ". 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL G VITA 
Comisia pentru progra e de dezvoltare economico - sociale, 
buget- finanfe, adminis rarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea ac izifiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~euril r municipale stradale Ia nivelul comunei Grivifa 

Comisia de specia itate pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget -

finante, administrarea don eniului public ~i privat al comunei; 

Lwlnd in discutie roiectul de hotanl re privind aprobarea achizitiei de servicii pentru 

colectarea, transportul ~i d pozitarea de~eurilor municipale stradale la nivelul comunei Grivita: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hot dire ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

Paiu 

Pop a 

Grivifa, 29 ianuarie 2018 

Secretar 

Silvestru Gel~ J_ 

.· . Memb:~ 
abnela-LumJmta . . J ,:_· .. ....................... . 

R ortul de avizare a fost adoptat cu J voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i O,,abtineri" . 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL VITA 
Comisia pentru agricult ra, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i tu rism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea ac izitiei de servicii pentru colectarea, transportul ~i depozitarea 
de~euri r municipale stradale Ia nivelul comunei Grivita 

Comisia de special' ate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediu ui ~i turism; 

Luand In discutie roiectul de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii pentru 

colectarea, transportul ~i d pozitarea de~eurilor municipale stradale la nivelul comunei Grivita: 

A VIZEAZA FAVORABIL 

acest proiect de hot rare ~i propune Consiliului local punerea In discutie a acestuia, spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Paiu r uminita 

Grivita, 29 ianuarie 2018 

Secretar 
Naftica Vasile 

I anDumitru .. ..... ·r;:'+··· . . 
V ~an Ghiorghe .... ... llJ.J ................. .. .. .... . 

R portul de avizare a fost adoptat cu ~oturi , pentru", G voturi ,contra" ~ i _Q_ , abtineri " . 


