ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 22 decembrie 2020 .
privind: aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare al comunei Cuca , județul
Galați pentru anul 2021.
________________________________________________________________________
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul Galați ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 6373 din 18.12.2020 ;
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă extraordinară ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrată la nr.6373
din 18 decembrie 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.6378 din 18 decembrie 2020;
Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.54/2019 privind gospodărirea comunei
Cuca , județul Galați ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.60/ 2019 privind aprobarea Strategiei
locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului de
salubrizare din Comuna cuca județul Galați pentru perioada 2019-2027;
Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.61/2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare precum și a
Caietului de sarcini privind delegarea serviciului public de salubrizare al UAT Comuna Cuca
județul Galați.
Având în vedere art.23 alin.(1) din Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere oferta de preț depusă de SC GEMINA SERVEXIM CUI 8484607;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. e) precum
şi art.139 alin.(3) lit.e) din
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă delegarea Serviciului public de salubrizare al comunei Cuca, județul
Galați ,pentru anul 2021, prin atribuire directă către SC GEMINA SERVECSIM SRL,cu
sediul în localitatea Petrești, nr. 482, comuna Vânători , județul Vrancea , CUI 8484607,
autorizat A.P.M. Galați sub nr. 210/04.10.2011.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Cuca .

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege , Instituţiei
Prefectului - judeţul Galaţi și primarului și va fi publicată în Monitorul official prin grija
secretarului comunei Cuca .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Arghir Iordache

Contrasemnea
Secretar UAT, Marin Angelică

