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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractului de servicii pentru activitațile de precolectare, colectare,
transport si depozitare controlată a deseurilor menajere si a celor asimilate acestora, inclusiv a
deseurilor toxice din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, pe raza
Comunei Măureni
Consiliul local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
văzând expunerea de motive a primarului comunei ,
văzând HCL Maureni nr. 20/2009 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a modalității
de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei Maureni,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 6, art. 19 și pct.16 din Anexa 2A din OG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând avizele comisiilor de specialitate,
având în vedere faptul că la data de 25.11.2014 a încetat contractul de concesiune nr.1/2010
pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, iar acesta nu mai poate fi prelungit,
având în vedere ofertele primite și necesitatea asigurării urgente a salubrizării localităților
comunei,
În temeiul art. 38 alin. (4) , lit. d) şi alin (6) lit., art. 46 alin.(1), coroborat cu art.115 lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de servicii între Comuna Măureni în calitate de
achizitor prin dl. Primar Traian Puşcaş şi SC DAVODAR SRL în calitate de prestator prin
administrator Radan Zorita prin care prestatorul execută unele din activitațile serviciului public de
salubrizare, respectiv pe cele de precolectare, colectare, transport si depozitare controlată a deseurilor
menajere si a celor asimilate acestora, inclusiv a deseurilor toxice din deseurile menajere, cu exceptia
celor cu regim special pe raza Comunei Măureni.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în locuri vizibile şi intră
în vigoare şi se comunică conform art. 49 alin. (1), 117 alin. (3) şi (5) în termenul prevăzut de Legea
nr. 215 / 2001 şi se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin ;
• Primarul Comunei Măureni ,
• Viceprimarul comunei Măureni
• Compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului.
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