ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE NR.36
DIN 28.06.2018
Privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a comunei
Cleja,județul Bacău nr.1419/1946 din 03.03.2008
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 28.06.2018 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificarile si completările ulterioare
Avand in vedere:

-Adresele S.C SOMA S.R.L Bacău,nr.3820/29.05.2018 și nr.4281/13.06.2018, înregistrate la primăria Cleja,județul Bacău sub
nr. 3453/07.06.2018 și nr.3599/13.06.2018,respectiv adresa S.C.SOMA nr.4332/15.06.2018 cu documentația aferentă( memoriu
tehnic justificativ pentru modificarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja,fișa de
fundamentare pentru modificarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în comuna
Cleja)înregistrată la primăria Cleja sub nr.3650/15.06.2018, adresele ADIS Bacău nr.1601/07.06.2018 și nr.1556/30.05.2018
înregistrate la primăria Cleja sub nr.3466/08.06.2018 și nr.3436/06.06.2018 și raportul nr.3678/18.06.2018,aprobat de către
primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.3679/18.06.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a
serviciului public de salubrizare a comunei Cleja,județul Bacău nr.1419/1946 din 03.03.2008;
prevederile art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art.20 si art.21 lit.”i” și lit.’’m” din Legea cadru a descentralizarii
nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,cu modificările
si completările ulterioare art.7 alin(2),din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare,art.20
alin(1)lit.”h”,”i”,”k”,art.21alin(2),art.23,art.24alin(1),(2),(3),(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale,modificată și completată art.23,36,alin.(2),lit.”b”și”d”,alin.(6),lit.”a”,pct.14,alin.(9),art.61,art.62alin(2),art.63alin(4)
lit”a’’,Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,modificată și completată,Ordinului ANRSC ,nr.109/2007
privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire ,ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului
de salubrizare a localităților ,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administrația publică locală ,republicată în anul
2007,cu modificările şi completările ulterioare şi raportul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei
Cleja,judetul Bacau,nr 3916,3917,3918 din 28.06.2018;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.”a”,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia publică
locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARAȘTE:
Art. 1. Se aprobă Actul Adițional,(diminuare 24 lei/tonă a tarifului utilizat în prezent), la Contractul de delegare a serviciului
public de salubrizare a comunei Cleja,județul Bacău nr.1419/1946 din 03.03.2008, Anexă la prezenta hotărâre, parte integrantă
din aceasta .
Tarif, fară T.V.A, valabil până la 13.06.2018 = 164,3100 lei/to
Tarif ,fără T.V.A,aplicabil de la 14.06.2018(fără taxa depozitare)= 139,11 lei/to
Art.2.Se împuternicește primarul comunei Cleja ,județul Bacău să semneze Actul Adițional confom prevederilor legale,care
reglementează acest aspect.
Art.3.Se mandatează primarul comunei şi personalul aferent compartimentelor de resort – Birou financiar contabil,achiziții
publice ,compartiment mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului împreună cu autoritătile /instituţiile competente să
facă demersurile necesare ,conform prevederilor legale.
Art.4.Primarul
comunei Cleja,judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor de resort-Birou
Financiar,contabil,achizitii,…și mediu din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu
respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
Art.5 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-județul Bacău primarului comunei Cleja,județul Bacău ,S.C
SOMA S.R.L Bacău ,ADIS Bacău ,Biroului financiar contabil,achiziții publice…, și compartiment mediu din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, și va fi adusă la cunostința publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
VOIDOC ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Cons. Jur.BLEOJU ELENA

14 voturi “pentru”,0 voturi”abțineri”,0 voturi “împotrivă”,consilieri prezenți 14,consilieri în funcție 15

CONSILIUL LOCAL CLEJA

ANEXA LA HCL NR.36/28.06.2018

A C T A DIȚIONAL
la Contractul de delegare nr. 1419/1946 din 03.03.2008 al Serviciului public de salubrizare al
comunei Cleja județul Bacău
COMUNA CLEJA cu sediul in str. Unirii nr. 242, comuna Cleja, jud. Bacau, CIF 4455536,
cont RO50TREZ24A740502200109X,deschis la Trezoreria Bacău reprezentată prin Primar – dl
Iștoc Petru, în calitate de concedent, pe de o parte, și
S.C. SOMA S.R.L. Bacău, cu sediul in Bacau,str.Alexei Tolstoi nr. 6,inregistrata la O.R.C.
Bacau –J/04/1782/1991, Cod de inregistrare fiscal RO 946778, cont nr. RO
08TREZ0615069xxx000742 deschis la Trezoreria Bacau, reprezentata prin dl ing. Doru Ciprian
Narcis - director general, in calitate de concesionar, pe de alta parte
Având în vedere: prevederile art.12 alin.(2) din Contractul de delegare al Serviciului
Public de salubrizare al comunei Cleja ,județul Bacău nr. 1419/1946 din 03.03.2008,cu
modificările
și
completările
ultetrioare,respectiv
adresa
S.C.SOMA
S.R.L
nr.4281/13.06.2018,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.3599/13.06.2018,
Ordinului ANRSC ,nr.109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire ,ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților,respectiv adresa S.C.SOMA
nr.4332/15.06.2018 cu documentația aferentă( memoriu tehnic justificativ pentru modificarea tarifului la activitatea
de colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja,fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului la activitatea
de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în comuna Cleja)înregistrată la primăria Cleja sub
nr.3650/15.06.2018, părțile convin următoarele:

„Începand cu data de 14.06.2018, tariful practicat pentru colectarea si transportul
deseurilor comunale va fi diminuat cu 24 lei/tonă,fară TVA,(care reprezintă valoarea
operațiunilor de depozitare), față de tariful utilizat în prezent.
Tarif, fară T.V.A, valabil până la 13.06.2018 = 164,3100 lei/to
Tarif ,fără T.V.A,aplicabil de la 14.06.2018(fără taxa depozitare)= 139,11 lei/to
Celelate clauze contractuale stipulate in Contractul de delegare al Serviciului Public de
salubrizare al comunei Cleja nr. 1419/1946 din 03.03.2008,cu modificările și completările
ulterioare rămân in vigoare.
Prezentul act aditional la Contractul de delegare al Serviciului Public de salubrizare al
comunei Cleja nr. 1419/1946 din 03.03.2008 s-a incheiat si semnat astazi, _____________ 2018,
in 2 (doua) exemplare, toate avand valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
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