
JUDETUL ILFOV
COMUNA DASCALU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activitetii de serviciului
public de salubrizare pe raza UAT DASCALU.

Consiliul Local al Comunei Dascalu , intrunit in sedinld ordinara;

Avflnd in vedere:

) Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitnlii
serviciului public de salubrizare pe razaUAT DASCALU.

) Hot6rdrea Consiliului Local al Comunei Dascllu nr.58/2 0.12.2017 privind aprobarea

documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii serviciului
public de salubrizare pe raza UAT DASCALU.

r- Tinind cont de prevederile legale in materie, respectiv:

l Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utiliteti publice, cu modificerile ii
completirile ulterioare,

l Prevederile Legii nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localit5lilor, cu modificerile $i

completerile ulterioare,

l Prevederile Ordinului nr.8212015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a localit5lilor,
) Prevederile Ordinului nr. lll 12007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a serviciului de

salubrizare a localitatilor,
) Prevederile OUG 195/2005privind protectia mediului cu modificarile qi completarile ulterioare,

l Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor 9i pldurilor nr.241312016 privind aprobarea

normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu,

) Prevederile Legii nr. 21112011, privind regimul degeurilor,

F HG nr. 86712016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrlri si concesiune de servicii

in temeiul prevederilor art. 39 alin. 2, ale ari.92, art. 115 alin. I lit. b qi art. 125 din Legea nr.

21512001 privind administrajia publici local[, republicati, cu modific6rile qi completirile ulterioare,

adopte prezenta

HOTARARE:

Art. I - Se aprobd Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitelii serviciului public

de salubrizare pe raza UAT DASCALU, in condiliile prev5zute de documentalia de atribuire in
baza cdreia s-a derulat procedura de achizilie, cu operatorul SC BRAI-CATA SRL care a fost

desemnat cdgtigdtor prin Raportul procedurii de atribuire.



Art.2 - incep6nd cu data de incepere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii

activitllii de serviciului public de salubrizare pe raza UAT DASCALU,astfel cum a fost definiti
in modelul de contract din documentalia de atribuire, se aprobd urmdtoarele Tarife pentru
prestarea Serviciului:

-5,05 lei/persoana./luna, fara TVA, pentru Colectarea deseurilor menajere de la populatie;
-68,71 lei / mc, fara TVA, pentru Colectarea deseurilor menajere de la soc.comerciale, institutii, etc.
- 103 lei,imc, fata tva, pentru Colectare deseuri voluminoase,
-98 lei/mc, fara tva, pentru Colectarea deseurilor rezultate din constructii, demolari, amenajari

interioare
Redeventa este de 18.500 lei/ an si va fi platita trimestrial.

Art.3 Prezenta hotlrAre se comunici:
- Prefectului Judelului llfov;
- Primarului Comunei Dascalu

- SC BRAI-CATA SRL

Art,4. Prezenta hotdrare se aduce la cunogtinla publicl prin afigare la avizier gi publicare pe site-

ul propriu.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Preda Maria

Dascalu , 07.03.2018
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