
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației de atribuire prin procedură simplificată a serviciului de colectare separată 

și transport a deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile de la persoane cu 

domiciliul/sediul/punctul de lucru situat pe raza UAT Dor Mărunt, județul Călărași 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință extraordinară la data de 8 octombrie 2020 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului com. Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 262/02.10.2020; 

• Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 263/02.10.2020; 

• Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

• Prevederile H.G. nr. 395/2016 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; 

• Prevederile Legii nr. 101/2006, republicată, privind serviciile de salubrizare a localităţilor 

• Prevederile Legii 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice 

• O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

• Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 129/08.10.2020 și 89/08.10.2020; 

• H.C.L. nr. 54/31.08.2020 – privind alegerea președintelui de ședință; 

• prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. d),  alin. (7) lit. n), art.140 alin (1) și art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă strategia de contractare privind Serviciul de colectare separată și transport a deșeurilor 

reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile de la persoane cu domiciliul/sediul/punctul de lucru situat pe raza 

UAT Dor Mărunt, județul Călărași, conform anexei 1 

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru Serviciul de colectare separată și transport a deșeurilor 

reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile de la persoane cu domiciliul/sediul/punctul de lucru situat pe raza 

UAT Dor Mărunt, județul Călărași, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modelul contractului de prestări servicii conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.  

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate. 

                              

                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Aurelia Mariana BUJOR     

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                            SECRETAR GENERAL  

L.S.                  Constantin Alecsandru VĂTAFU 

    

Nr. 57 

 Dor Mărunt, 08 octombrie 2020 

 

Adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” din totalul de 11 consilieri prezenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 


