ROMANIA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 10
din 17 martie 2021
privind încheierea unui contract de delegare a serviciului de salubrizare al Comunei
Vărgata cu firma SC F&G Eco SRL
Consiliul local al comunei Vărgata, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 1695/05.03.2021, al primarului comunei
Vărgata, Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Vărgat
nr.1696/05.03.2021,
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor,
Având în vedere prevederile Legii nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice și H.G.
nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice,
Având în vedere dispozițiile art 7, alin (13) din Legea 52/2003 privind transparența
decizională,
În temeiul art 129, alin (2), lit. d). coroborat cu alin. (7), lit.n)., art 196, alin,1, lit. a).
din OUG nr. 57/2019 privind codul Administrativ
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC F&G Eco SRL pentru
serviciul de salubrizare al Comunei Vărgata.
Art. 2. Contractul se încheie pentru o perioadă de un an de zile sau până la punerea
în funcțiune a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în jud. Mureș de către Consiliul
Județean Mureș. Contractul se poate rezilia înainte de termen, odată cu începerea activității
firmei desemnate în urma licitației desfășurate de județ și ADI Ecolect Mureș pentru regiunea
din care face parte și comuna Vărgata.
Art.3 Taxa pentru prestarea serviciului de salubrizare pentru persoanele fizice și
juridice rămân cele stabilite în HCL nr. 63/2020 privind modificarea tarifelor pentru serviciul
de salubrizare.
Art.4. Operatorul serviciului de salubritate care își va desfășura activitatea pe
teritoriul comunei Vărgata, este răspunzator de organizarea cantitativă și calitativă a
activității de colectare a deșeurilor menajere conform obligaților contractuale.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş,
primarului comunei Vărgata și se aduce la cunoştinţă publică.
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