
ROMÂNIA 
JUDEŢUL G O R J 
C O M U N A PADEŞ 
- CONSILIUL LOCAL -

< 

HOTĂRÂREA Nr. Z i 

privind aprobarea contractului de prestări servicii salubrizare pe perioadă nedeterminată 
nr. 116 / 21.04.2016, dintre Primăria comunei Padeş şi S.C. PADEŞ UTIL S.R.L. 

Consiliul local al Comunei Padeş, Judeţul Gorj, 
Având în vedere: 

> Expunerea de motive întocmită de domnul Elena Cristian, viceprimarul comunei Padeş; 
> Raportul de specialitate, întocmit în acest sens; 
> Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Padeş, judeţul Gorj; 
> Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
> Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
> Prevederile art. 17 art. 36 alin. 2, lit. d), alin. 5, lit. a) şi alin. 6 lit. a), pct. 14, art. 37, art. 61 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

> Prevederile Legii nr. 101 / 2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată; 
> Prevederile Hotărârii de Consiliu a comunei Padeş nr. 19 / 2010, privind instituirea taxei pentru 

colectarea şi transportul gunoiului menajer de la persoane fizice şi juridice din comuna Padeş, 
judeţul Gorj. 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Articolul 1: Se aprobă contractul de prestări servicii salubrizare pe perioadă nedeterminată nr. 116 / 
21.04.2016, dintre Primăria comunei Padeş şi S.C. PADEŞ UTIL S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

O Articolul 2: Domnul Bordînc Bogdan lonuţ, administrator al S.C. PADEŞ UTIL S.R.L., răspunde de 
buna aplicare şi derulare a acestui contract. 

Articolul 3: Secretarul Comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei prefectului-judeţul 
Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), tuturor celor interesaţi (în vederea aducerii la 
îndeplinire) şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Condilier, Ţuhaşu Ion 

// o/fr^-vN. \"•r \\ 
o ş : N'VfTfJ/ O n 

lo fv < S ; % / / > / 
VXT/SX. --U/ / < // 9 j ^y^ 

Nr. din 30 august 2016 
Adoptată cu un nr. de 12 voturi 
pentru, din totalul de 13 consilieri 
în funcţie 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

Argintaru Niţă 


