ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind: delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare a comunei Gohor,
județul Galați
-------------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: SÎrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi,
validat prin Sentinţa Civilă nr. 1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------------Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2558/11.06.2020
----------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, județul Galați, întrunit în şedinţa
odinară, din data de 29.06.2020;
Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Gohor, înregistrat sub
nr. 2558/11.06.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 2559/11.06.2020;
Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale
Consiliului local al comunei Gohor;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. a), b), c) și alin. (9), art. 6
alin. (1) lit. e) și f), art. 8 alin. (1), art. 12, art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 25
și ale art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a localităților cu nr. 101/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. e), art. 2 lit. e) și g), art. 3,
art. 8 alin (3) lit. d), d^1), i) și k), art. 22 alin (1), (2) lit. b), alin (3) și alin. (4), art.
23 alin. (1), lit. b), art. 24 alin. (1) lit. b) și ale art. 29 din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și comletările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr.
21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. n) din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În baza art. 139, alin. (1), ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare a
comunei Gohor, județul Galați.
Art.2.- Se aprobă studiul de oportunitate, anexa nr. 1 ce face parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3.- Se aprobă ca prestarea serviciului public de salubrizare să se
efectueze de către S.C. COSMESIRET S.R.L.
Art.4.- Primarul comunei Gohor, prin compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5.- Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta
hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

