
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA PRIPONESTI 

HOTARAREA nr. 6 

din 14.02.2018 

Privind: aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii activitatii de precolectare, colectare si transport al deseurilor 
municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu 

exceptia celor cu regim special 

Initiator : Borza Lucian - primar al comunei Priponesti , judetul Galati ; 
Numarul si data depunerii proiectului de hotarare : 301 din 02.02.2018 

Consiliul Local al Comunei PRIPONESTI, intrunit in sedinta ordinara astazi 
14.02.2018, la care au participat un numar de 11 consilieri locali din numarul total de 11 
consilieri in functie 

Avand in vedere : 
Expunerea de motive a initiatorului de hotarare Tnregistrata sub nr. 301./02.02.2018; 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Priponesti , Tnregistrat sub nr.302 /02 .02.2018 
Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Priponesti , judetul 

Galati ; 
Prevederile art.6 alin.(l) lit.e si k art.24 lit.b si alin.( 6) din Legea serviciului de 

salubrizare a localitatilor nr. l O 1/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
Prevederile aii. 8 lit. c, a1i. 11, art. 12, art. 13 din Legea serviciului de salubrizare a 

localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
Prevederile Legii nr.98 din 2016 , Leg ea privind achizitiile publice. 
Prevederile art. 45 alin. (1) din Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul local Priponesti, 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba achizitia directa de servicii pentru prestarea activitatii de 
precolectare colectare si transport al deseurilor comunale, inclusiv ale deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu exccptia celor cu regim special 

Art.2.Achizitia directa de servicii pentru colectarea,transportul si depozitarea 
deseurilor comunale inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile 
comunale,exceptia celor cu regim special,se incheie cu SC LEONMAR SRL ,cu sediul in 



localitatea Corod,judetul Galati ,in calitate de operator. 
Art.3.Beneficiarii serviciului de salubrizare la nivelul aministrativ-teritorial din comuna 
Priponesti satele Priponesti.Priponesti de Jos,Liesi si Ciorasti sunt cetatenii 
comunei,unitatea administrativ teritoriala,scolile gimnaziale,gradinitele,dispensarul uman 
si,bisericile si societati comerciale cu personalitate juridica. 

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 'imputerniceste primarul 
comunei Priponesti,judetul Galati 

Art.5 Se aproba programul de colectare a gunoiului confom anexei care face parte 
din prezenta hatarire. 

Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului Galati, 
primarului comunei Priponesti si organului financiar contabil, responsabilitatea in acest 
sens revenind secretarului comunei Priponesti din judetul Galati 

PRESEDl 

PETC 

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara din data de 14.02. 2018. 
Total consilieri care compun Consiliul local 11 
Total consileri prezenti la sedinta 11 

Au votat ,,Pentru" 11 
Contra 
Abtineri 
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