
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA JILAVA
CONSILruL LOCAL JILAVA

HOTARARE,
privind modificarea ;i completarea contractului de delegare
a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Jilava

Consiliul Local al comunei Jilava, judelul llfuv, tntrunit tn gedinld extraordinard, la
duta de 18 septembrie 2019, la sediul Consiliului Local Jilava:

Avdnd in vedere :

Referatul de aprobare af Primarului comunei Jilava la proiectul de hotdrare privin<
modificarea gi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a
comunei Jilava,

Referatele de specialitate ale funcfionarilor publici din cadrul Biroului Achizigli,Investili
qi Proiecte Europene, Biroului buget, finanle, contabilitate, Compartimentului urbanism
amenajare teritoriald gi mediu gi Compartimentului monitorizare gi control servicii publice l
proiectul de hotdrdre privind modificarea gi completarea Contractului de delegare i gestiuni
servrciului public de salubrizare al comunei Jilava,

Deciziile Consiliului de Administralie al societi{ii EURO PREST SERV JILAVA
nr.15/21 .01 .2019 9i nr. 1 8/1 8. 03 .2019,precum gi Nota de rispuns a societdlii EURO PREST SER
JILAVA SRL inregistratd la Registratura primdriei Jilavacu nr. 16376106.09.2019,

Holdrdrea Consiliului Loqal al comunei Jilava rtr. 125 din 18.09.2019 pentru modifica
gi completarea HCL nr. 64/20IE, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, privind aprobar
tarifelor pentru prestdri servicii de salubrizare in Comuna Jilava, ce vor fi efectuate de c6t
societatea EURO PREST SERV JILAVA SRL.

Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanle
agriculturd, gospodarie comunalS gi comer,t, amenajarea teritoriului, urbanism gi proteclit
mediului, administrarea domeniului public qi privat, la proiectul de hotdrdre privind modificare
gi cornpletarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei
Jilava,

Avizul comisiei pentru invdfdmAnt, sdndtate, familie, culturd, minoritdfi, protecfie soc
activitdli sportive, agrement gi turism, la proiectul de hotdr6re privind modificarea gi comp
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Jilava,

Avizul Comisiei pentru a$ministraJie publicd local6, juridic[, apdrarea linigtii qi ordinii
publice, de disciplin[, culte religioase qi protejarea monumentelor istorice, la proiectul de hotdrdre
privind modificarea gi completar:ea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public
salubrizare al comunei Jilava.

Jindnd cont de prevederile Ordonanlei de urgenf[ nr.74120I8 pentru modificarea gi
completarea Legii nr. 2lll20l1 privind regimul deqeurilor, a Legii nr.249/2015 privind
modalitatea de gestionare aambalgjelor gi a degeurilor din ambalaje Ei a OUG nr. 196/2005 privind
Fondul de Mediu, aprobatd prin Legea nr.3112019, precum gi de prevederile actelor normative
incidente serviciului de salubrizare a localitSlilor, respectiv prevederile: Legii nr.5112006,
republicatd cu modificarile gi completarile ulterioare, legea serviciilor comunitare de utilitali
publice; Legii nr.10I12006, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, legea serviciului
de salubrizare a localitdjilor; Ordinuluinr.l0912007 alpregedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea
metodologiei de stabilire, modificare 9i ajustare a prejurilor gi tarifelor pentru serviciul de



salubrizare a localitdlilor; Ordinului nr, 1 1112007, al pregedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobar
caietului de sarcini-cadru al serViciului de salubrizare a localitdtilor; Ordinului m.tIZ/2001,
pregedintelui A.N.R.S.C., pentrlt aprobarea contractului-cadru de prestare a serviciului
salubrizare a localitllilor; Ordinului m.8212015, al pregedintelui A.N.R.S.C,, pentru aprobr
regulamentului-cadru al serviciufui de salubrizare a localitdlilor; H.G. m.94212017 - Planu
NaJional de Gestionare a Depeurilpr; Legii nr.98/2016 - privind achiziliile publice.

In temeiul art. 129 , art.l39 qi art. 1 96 alin. ( 1) lit. a) din Ordonanla de Urgenld nr. 57 /2079
privind Codul Administrativ;

Adoptd prezenta,
HOTARAnn:

:

Art.l. Se aprob[ indicatorii minimi de performanll, ce vor fi cupringi in Contractul
delegare a gestiunii serviciului puUti" de salubrizare alcomunei Jilava nr.78003/28.09.2018,
art.9 "Sectiunea 8. Indicatorii de $erformanld", conform anexei nr.1 care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art.2, Se modificd gi se rcompleteazd arI",l2 alin.(4) "Secliunea 9" Pre{uri
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei
1 8 0 03/2 8. 0 9 .20 18, acesta avdnd ulmdtorul con{inut :

"Art,l2 alin.(4):
a)Tariful de prestafie a dprviciilor publice de salubrizare menajerd in

colectat deqeuri municipale de; la persoane frzice, este in valoare de
inclus)/persoand/lun6, pentru pefsoanele fizice; Tariful conline contribulia
circulard.

b)Tariful de prestalie a qerviciilor publice de salubrizare menajeri in
colectat de;euri municipale de la institulii publice qi persoane juridice, este in
lei/mc (TVA inclus) pentru pe{soane juridice; Tariful conline contribufia
circular6.

c)Tariful pentru activilate:a de colectare qi transport a degeurilor voluminoase (mobilier
covoare, obiecte mari, altele dep0t degeurile de echipamente electrice qi electronice, baterii

valoare de 93

acumulatori), provenite de la populafie/agenfi economici, este in valoare de 119 lei/to (TV
inclus); Tariful conline contribufia pentru economia circulard.

d)Tariful pentru colecfare qi transport degeuri provenite din
construcfii/demoldri, reamenajarergi reabilitare interioard qi/sau exterioarE, este in
lei/to (TVA inclus); Tariful conlir,r,e contribulia pentru economia circulard".

Art.3. Anexa nr, 1 va face parte integrantd din Contractul de delegare a gestiunii serviciulu
public de salubrizare al comunei Jilava.

Art.4. Primarul comunei lli ii din aparatul de especialitate al primarului g

Consiliul de Administratie al T SERV JILAVA SRL vor duce laindeplini
prevederile prezentei hotdrdri.

EDINTA,

N,./.p..,6
JILAYA.ILFOV
Adoptatd in gedinta. exhaordinard, din d,qfa de l8 septembrie 2019
Cu un numdr der(Jvoturi pentru, din /jconsilieri prezenfi, din numirul total de 16 in funclie,
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