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HOTARÂRE 
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii pentru funcționarea 

Serviciului public de salubrizare din comuna Unţeni 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
constatând că prin actul de reziliere nr.4325 din 1 octombrie 2014 a fost reziliat 

contractul nr.2158/30.04.2014 înregistrat la S.C. Deea Cleaning S.R.L. Botoșani cu 
nr.95/01.05.2014 de prestări servicii de colectare și transport a gunoiului menajer din satele 
comunei Unțeni, județul Botoșani, 

necesitatea obligativității funcționării serviciului de salubrizare a comunei Unțeni, 
potrivit legii, 

văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  cu nr.4618/2014, 

analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni, cu expunerea de motive 
nr.4619/2014; 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.1851 din noul Cod Civil, Legea nr.287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legii nr.82/1991 a contabilității (r4) cu modificările și completările ulterioare; 
- art.7, alin. (1), punctul 2.1 și art.46 din Codul Fiscal – Legea nr.571/2003 modificat 

și completat precum și Codul de procedură fiscală;  
- art.36, alin.(6), litera a) punctul 14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 110, alin. (1) litera a) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;. 

- art. 30 alin. (1), (3) şi (10) din Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice modificată şi completată, 

- art. 12 din Legea nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor 
modificată şi completată; 

în temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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hotărăşte : 

 
Art.1. - Se aproba încheierea unui contract de prestări servicii pentru buna funcționare 

a  Serviciului public de salubrizare a comunei Unţeni  până la definitivarea procedurii 
licitației publice de delegare a serviciului prin concesionare, organizată în condițiile legii. 

Art.2. - Se mandatează viceprimarul comunei Unţeni să semneze, in numele  comunei 
Unţeni un contract de prestări servicii, în condițiile legii. 

Art.3.- Viceprimarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin 
pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
27 octombrie 2014 
Nr.48. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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