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HOTARAREA NR,3/2015
fud aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare qi depozitare a degeurilor
judelul Covasna precum Ei a Documentaliei de Atribuire pentru delegarea serviciilor
operare a Centrului de Management Integlat al Degeurilor (CMID)- Borogneu Mare qi
a

Sta{iei de Transfer (ST) ' TArgu Secuiesc, iude{ul Covasna

consiliul local al comunei Estelnic, intrunit in gedinla sa ordinarx din data de 25
201,6, analizdnd Expunerea de motive a primarului privind aprobarea Regulamentului
de transfer, tratare Fi depozitare a deqeurilor din jude{ul Covasna precum 9i a
rtaliei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management
al Degeurilor (CMID)- Borogneu Mare qi a Staliei de Transfer (ST) - TArgu Secuiesg judelul

vdzAnd Raoortul de speciaiitate a1 leferentului intocmit
e comisiilor de specialitate,
avAnd in vedere prevederile'

in

acest sens, precum

9i

-art.7,alin, 1,\it."e",art.8,alin.3,Iit."i",att22,alin'2,Lit."b",alin.3Et'4,art'29,alin'
.a", a!in.L2, art.30 a1in. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilitdli publice nI. 51'12006,
ta,
-art.6, a1in. 1,11t."e" 9i1it"h" gi"i", att. 12, al|n. 1,,Lit,"b", alin.2 9i 3,art'14, a1in 3, art'
.2 din Lesea serviciului de salubrizare a localitdlilor m.1'01'12006, republicate,
-ordinul Autoritdlii Nalionale de Reglementare pentru serviciiie Comunitare de

Publice

nr.

8212015

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului

de

a 1oca1it61i1or,

de Reglementare pentru serviciile Comunitare de
de
12007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului

-ordinul Autoritxfii Nalionale
Publice nr.
a

1L1"

localitdlilor,

-Ordinul AutoritX{ii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
i Publice
11212007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de
^r.
a 1ocalit5lilor,
-Contractul de finantare m. 99907117 .09.2010 incheiat intre Ministerul Mediului 9i
or qi Consiliul judegean Covasna,

-.

af-

-Contractul de asociere intre Judelul Covasna, municipiile, oragele gi com
judeful Covasna, aprobat prin HotirArea Consiliului Judelean Covasna nr. 5912009,
fiind indeplinite prevederile art. 5 din Legea nr. 5212003 privind
decizionald in administralia publici,
Prevederilor art. 91 alin (1,) lit " (' qiart.97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administralia publici 1ocali, cu modific5rile gi completlrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd Regulamentul serviciului de transfer, tratare gi depozitare
iudetul Covasna, conform anexei nr. 1,
Art, 2. Se aprobd Documentalia de Atribuire pentru delegarea serviciilor de
Centrului de Management Integrat al Deqeurilor (CMID)- Boroqneu Mare gi a Staliei de T
Tdrgu Secuiesc, judepl Covasna, conform anexei nr. 2,
Art,3, Anexele nr. 1 gi 2 fac parte integrantd din prezenta hotirAre.
Art, 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotXrAri se insdrcineazd primanrtr
Estelnic.

Presedinte de gedinfa
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Estelnic, Ia 25.01.201,5

Difuzarel
- 1 ex, La dosarui cu hotereri
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Pt. afigare
- 1 ex. Persoane interesate
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