JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI
HOTĂRÂRE NR.14
Privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de
Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea
și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public
de Salubrizare al orașului Costești

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data
de 08.02.2022;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului
Costești, înregistrat sub nr.2823/03.02.2022;
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2824/03.02.2022, întocmit
de domnul Oprea Gheorghe-Gabriel, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic;
-Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea serviciului de salubrizare nr.101/25.04.2006, cu modificările și completările
ulterioare,
-Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul
Președintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015, modificat prin Ordinul nr.520/2018;
-Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul
Președintului A.N.R.S.C. nr.111/2007;
-OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr. 98/2016 pentru achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti;
Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n” şi 133 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se modifică anexa nr.1 la HCL nr.35/2020, Studiul de oportunitate privind
înființarea Serviciului Public de Salubrizare la nivelul orașului Costești și modalitatea de
gestiune a activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice și curățarea și
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț, la cap.IV ,,Date administrativ teritoriale” și cap.V. „DESCRIEREA
ACTIVITĂŢILOR COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE”, conform anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se modifică art.4 la anexa nr.4 la HCL nr.35/2020- Caietul de sarcini al
Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, privind activitatea de măturat, spălat,
stropire și întreținere a căilor publice, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3.Celelalte prevederi ale HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de
Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea
și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public
de Salubrizare al orașului Costești şi ale anexelor la HCL nr.35/2020, rămân neschimbate.
Art.4.Primarul oraşului Costeşti prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica:
-Instituţiei Prefectului –Jud.Argeş;
-Primarului oraşului Costeşti;
-Serviciului Buget Contabilitate I.T.L.
-Compartimentului Inspecţia Comercială şi Protecţia Mediului;
-Compartimentului Juridic şi Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice.

Dată astăzi:08.02.2022
contrasemnează secretar general oraş,
Chiriţă Iuliana
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TOMA IONEL-GHEORGHE

