
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T A R A R E
privind modificarea anexei nr.1 la  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de

salubrizare la nivelul comunei Cocora, jud.Ialomita, aprobat prin Hotarârea
consiliului local nr.26/24.05.2012

                        Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                        Avand in vedere:
                        -prevederile Legii nr.51//2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
                        -prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
                        -prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                         -prevederile H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
                        -adresa nr.10144/29.05.2012, emisă de Instituţia Prefectului-Judetul Ialomiţa;
                         Examinand:
                         -raportul nr.1879/29.06.2012 al secretarului delegat al comunei;
                         -raportul de avizare nr.1970/10.07.2012 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, protectia mediului si turism;
                         -raportul de avizare nr.1973/10.07.2012 al comisiei juridice si de disciplina, 
amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala.
                         In temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulteriore,

H O T A R A S T E :

                        Art.1.Se aproba modificarea pct.2 şi 3 din anexa nr.1 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor de salubrizare la nivelul comunei Cocora, aprobată prn Hotărârea consiliului 
local nr.26/24.05.2012, care va avea următorul cuprins:
                                  -Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri solide comunale 
nepericuloase de la agenţii economici şi instituţii publice -50 lei(RON)/lună.
                        Art.2.Primarul si persoana cu atributii privind achizitiile publice vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
                        Art.3.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi adusa la cunostinta publica prin grija 
secretarului delegat al comunei.

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                           DRAGOSIN  AUREL
                                                                                                             CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                 p.Secretarul comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
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