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HOTĂRÂREA  NR.11 
din  29 ianuarie 2016 

privind aprobarea încredinţării contractului de salubrizare 
  

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

29.01.2016; 

 Luând act de: 

- raportul compartimentului de resort nr. 655 din 22.01.2016;  

- ofertele prezentate de S.C. F&G ECO S.R.L. şi S.C. RAGCL  S.A.; 

- expunerea de motive nr.656 din 22.01.2016 prezentata de catre Primarul comunei Ibanesti; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

 Având în vedere: 

- prevederile art.9, art.10, art.12, art.24 din Ordonanţa Guvernului României nr.21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale din România; 

-  prevederile art.8 din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001; 

- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Luând în considerare:  

- prevederile art.6 si art.7 din  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.c), art.45 alin.(2), lit.c), art.115 alin.1, lit.b) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de salubrizare cu S.C.  F&G Eco SRL începând 

cu data de 1 februarie 2016. 

 Art.2. Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 (un) an începând cu data de 1 februarie 

2016 cu clauză de reziliere a contractului atunci când operatorul regional la care suntem asociaţi 

va prelua serviciul de salubrizare.  
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 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, pentru 

verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti, S.C. F&G ECO S.R.L., S.C. RAGCL  S.A., 

Compartimentului achiziţii publice şi urbanism şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe 

pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                  Matei Eugen                          Contrasemnează 

                                                                               SECRETAR              
        Todoran Codruta-Alexandrina 
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