MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece
– iarna 2015-2016
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum
şi Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al
Sectorului 1;
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localită ilor
nr. 101/2006 cu modificările i completările ulterioare;
inând seama de prevederile Ordinului Autorită ii Na ionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilită i Publice – ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localită ilor;
Potrivit Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului
public de salubrizare în Municipiul Bucureşti aprobată prin Hotărârea Consiliului General al
Municipiului Bucure ti nr. 82/28.04.2015;
Având în vedere prevederile:
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare solicitările Compania Romprest Service S.A. privind necesarul de
materiale antiderapante – „Programul de iarnă 2015-2016”
În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art. 81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tipul i cantită ile de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza
sectorului 1 al municipiului Bucure ti în iarna 2015-2016, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternice te Compania Romprest Service S.A. să achizi ioneze, în
conformitate cu principiile prevăzute de Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 cu
modificările i completările ulterioare, în numele i pe seama Sectorului 1 al municipiului
Bucure ti materialele antiderapante necesare preîntâmpinării efectelor sezonului rece iarna 20152016.
Art.3. Se aprobă documenta ia de atribuire a contractului de furnizare clorură de calciu,
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă documenta ia de atribuire a contractului de furnizare sare industrială
pentru deszăpezire, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă încheierea unui act adi ional la contractul de delegare a gestiunii
prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1 care să cuprindă cele
reglementate la art. 1-4 din prezenta hotărâre, precum i orice alte măsuri necesare desfă urării în
bune condi ii i la termen a opera iunilor de achizi ie a materialului antiderapant.
Art.6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să negocieze cu reprezentan ii Companiei
Romprest Service S.A. i să semneze în numele şi pe seama Sectorului 1 al municipiului
Bucureşti actul adi ional men ionat la art. 5.
Art.7. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic,
Direcţia Investiţii, Direc ia Inspec ie din cadrul Poli iei Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în edin a ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 22.10.2015.

PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢĂ,
AdrianăT n sescu

Nr.:
Data:

176
22.10.2015

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

