
ROMÂNIA                                                                                 
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI BOC ŞA

                                 

         HOTĂRÂREA NR.   27
                    din  15 septembrie 2015

privind avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin
concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare al Judeţului Sălaj – componenta

colectare si transport deseuri municipale 

Consiliul local al Comunei Bocsa, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Bocsa nr.3039 din 04.09.2015;
- Raportul de specialitate nr.3040 din 04.09.2015;
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”;
- Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de

interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”;
- prevederile  art.30  alin.(5)  din  Legea nr.51/2006  privind  serviciile  comunitare  de

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.101/2006  privind  serviciul  de  salubizare  a  localităţiilor,  cu

modificările şi completările ulterioare;    
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi b), alin. (4) lit. f) şi alin. (6) lit. a) pct.14 din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.  Se avizează documentaţia de atribuire – regulamentul activităţilor de colectare
şi transport deşeuri municipale, fişa de date, caietul de sarcini şi contractul de delegare – a
contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare al Judeţului
Sălaj – componenta colectare şi transport deşeuri municipale, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se mandatează primarul Municipiului/Oraşului/Comunei să participe în cadrul
adunării  generale  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „ECODES  Sălaj”  pentru
aprobarea documentaţiei de atribuire.

Art.3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul
Comunei Bocsa;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
    - Institutia Prefectului Salaj;

- Primarul Comunei Bocsa;
- Consiliul Judeţean Sălaj;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

          Domokos Levente            Vetisan Laura


