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HOTĂRÂREA  nr.68 

Din 11.12.2015 

privind stabilirea unor masuri de asigurare a continuitatii serviciului public de salubrizare al 

comunei Archis 

 

         ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin  extraordinar ădeălucruăînădataădeă11.12.2015, 

ora 09
00

 ,ăfiindăprezen iăunănum răde 11 consilieri din totalul de 11 . 

 

                      AVÂND ÎN VEDERE : 
 

   Proiectul de hotarare initiat de d-l primar,avizat favorabil de comisia de specialitate a consiliului local , 

   Prevederileăart.3ă,ăart.7ă,ăart.8ăalin(3)ălit(d)ă,ăart.23ă,art.24ăalin(1)ălit(b)ăăart.29ăalin(3)şiăart.30ăalin(2)ădină
Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cuămodific rileăşiă
complet rileăulterioareă; 
   Prevederileart.6 ,  art.12 alin(2) ,(3)  si art.26 din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 

localitatilor , republicata ; 

   Prevederile Ordinului ANRSC 85/2015  privind aprobarea Regulamentului – cadru a serviciului de 

salubrizareăaălocalit iloră, 
   Prevederile  HG nr.71/2007 Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, 

   Prevederile OUG nr.34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 

a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii , cu 

modific rileăşiăcomplet rileăulterioareă; 
   Hot râreaăConsiliuluiăLocalăArchişănr.58/28.12.2007ăprivindăînfiin areaăServiciuluiăpublicădeă
salubrizareăalăcomuneiăArchişă, 
   Hot râreaăConsiliuluiăLocalăArchişănr.25/29.05.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare prin concesionare prin licitatie publica , 

   Hotararea Consiliului Local Archis nr.40/30.07.2014 de aprobare a Regulamentului de aprobare a unor 

taxe speciale , 

   Prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind codul Fiscal , actualizata , 

   Contractul nr.931/24.08.2009 de concesionare a serviciului de salubrizare catre firma SC PANIPROD 

H&R  , modificat prin act aditional si care expira la data de  31.12.2015  

   Prevederile art.36 alin(2) lit(d) si alin(6) lit.(a) pct.14 dinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaă
Administra ieiăPubliceăLocaleă 
   Votul  „ăpentruă”ăaă10 consilieri , 1 abtineri ,   

 

               Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art. 1. Se aproba desfasurarea serviciului de salubrizare al comunei Archis in regim de continuitate de 

catre SC PANIPROD H&R  pe o perioada de un an de zile incepand cu data de 01.01.2016 pana la 

31.12.2016ăsauăpanaălaăintrareaăinăvigoareăaăMasterplanuluiăă”SistemăIntegratădeăGestionareăalădeseuriloră
judetulăArad”ă. 
 



 

     

 

 

    Art.2.  (1) Se stabileste taxa de salubrizare in suma de  22 Lei/persoana /an . 

               (2) Pentru familiile cu mai mult de 5 persoane , taxe de salubrizare se percepe doar pentru 5 

persoane . 

    Art.3.  Se imputerniceste d-l primar Valea Nicolae sa semneze in numele si pe seama Consiliu Local 

Archis contractul de prestari servicii de salubrizare al comunei Archis   . 

    Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăArad , 

- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 

           

 

 

           PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            SECRETAR 

 

                   FLORIN  DENUT                                                                   Gheorghe-Florin ANTA 

 


