ROMANIA
JUDETUL vArcea
coMLrNA rAuqrgrt
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA

Nr.2o

necesare demardrii procedurii
de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune
a Serviciului de salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare
a deqeurilor municipale in Judelul Vdlcea

privind aprobarea documentelor

comunei PduqeEti, intrunit in gedinta ordinard din
08.04.2020, la care participd un numdr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri
in funcfie;
Ydzdnd cd prin H.C.L. nr.1812020, domnul consilier Toabeq Constantin
Iulian fost ales pregedinte de gedint6;
Avdnd in vedere :
- adresa m. 4845126.03.2020 a Consiliului Judelean V61cea privind
necesitatea aprobarii documentatiei de atribuire pentru contractul de "Delegare prin
concesiune a Seviciului de salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare a
deqeurilor municipale in Judeful Vdlcea";
- referatul de aprobare al Primarului comunei PduEeqti privind aprobarea
documentelor necesare demar[rii procedurii de atribuire a Contractului de
delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constdnd din colectare,
transfer qi sortare a deEeurilor municipale in Judelul Vdlcea, inregistrat sub

Consiliul local

nr.1681103.04.2020;

al

- raportul de avizare a legalitdlii proiectului

de hotdrdre, intocmit

de

secretarul comunei qi inregistrat sub nr. t687103.04.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.
1752108.04.2020;
|n conformitate cu prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat;

prevederile art. 129, a\in. (2), litera d, alin. (7), litera n, din O.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare Ei in baza
prevederilor din:
- Legea nr. 2lll20l1, rePublicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
privind regimul degeurilor;
- Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicatS,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-

-

Legeanr. 10112006 a serviciului de salubrizare a 1oca1it51i1or, republicati, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
Legea nr. 10012016 privind concesiunile de lucr[ri gi concesiunile de
servicii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
Hot6rdrea Guvernului nr. 86712016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucrdri qi concesiune de servicii din Legeanr. 10012016
privind concesiunile de lucrdri qi concesiunile de servicii;
Ordinul PreEedintelui A.N.R.S.C. nr. 8212015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localit{ilor;
Hotirdrea Guvernuluinr. 94212017 privind aprobarea Planului nalional de

-

gestionare a deqeurilor;
Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C. nr. 10912007 privind aprobarea Normelor

-

-

-

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activit[1ile specific serviciului de salubrizare a localiti1ilor;
Ordinul Pre;edintelui A.N.R.S.C. nr. 11112007 privind aprobarea Caietului
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitd{ilor;
Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C. nr. 11212007 privind aprobarea

V

Contractuluicadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitfiilor;
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de
salubrizare a localitdlilor din judelul Vdlcea,
Contractul de Finantare nr. l47l2l.ll.2017 incheiat intre Consiliul Judetean
Vdlcea si Autoritatea de Management pentru POIM, invederea

implementdrii proiectului,,Fazarea proiectului Sistem de management

-

integrat al deseurilor solide in judetulVdlcea"
Hotararea Consiliului Local al comunei Pduqeqti nr. 38116.08.2011
aprobarea Documentului de pozilie privind modul de implementare a
proiectului ,,Sistem de management integrat al degeurilor solide in judelul
Vdlcea"

pentru

in temeiul art.l39 alin.(l), art.I96, alin. (1) litera a) din Ordonanla de
Urgen![ a Guvemuluinr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific[rile
complet[rile ulterioare,

qi

HorAnA$rE:
Art. 1 -

Se aprobi modalitatea de organizare, functionare si realizarc a
serviciului de salubrizare constdnd din colectare, traurrsfer qi sortare a degeurilor
municipale in Judelul Vdlcea, sub forma gestiunii delegate.

1,i

Art.Z - Se aproba "studiul de oportunitate Si fundamentare pentru
delegarea prin concesiunea serviciului de salubrizare constdnd din colectare,
transfer Si sortare a deSeurilor municipale tn Judelul Vdlcea,in forma prezentata
in Anexa I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3

Se aproba "Documentatia de atribuire pentru delegarea prin

concesiunea seryiciului de salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare a
deqeurilor municipale in Judeful V61cea,, conform Anexei II, care face parte
integranta din prezenta hotarare si care cuprinde urmatoarele sectiuni:
Sectiunea I -Caiet de Sarcini

o
o
o
o

Sectiunea II - Formulare
Sectiunea III - Instrucliunipentruofertanli
Sectiunea IV - ConditiiContractuale

Art,4 Se aproba "Regulamentul serviciului de salubrizare judetul

Vdlcea",&$&cum este prevazut in Anexa III, care face parte integranta dinprezenta
hotarare.
Art.5 - Se imputerniceste domnul Avan Cdtdlin, primar al comunei Pduqeqti
ca in numele si pentru comuna P[uqeqti, sa aprobe si sa voteze in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de

Salubrizare

a Localitl(ilor din Jude{ul Vfflcea "studiul de oportunitate

Si

fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectaresi transport

deseuri municipale in jud.etul Vdlcea Si administrarea Si operarea staliilor de
sortare", "Doiumentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de
colectare Si transport a deSeurilor din judelul Vdlcea Si administrarea Si operarea
staliilor de sortare Rdureni Si Brezoi"si"Regulamentul serviciului de salubrizare
judetul Vdlcea", asa cum sunt ele prevazute in Anexa I, Anexa II si Anexa III,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6-Se imputerniceste domnul Avan C[tdlin primar al comunei P[uqeqti
ca in numele si pentru comuna PSuqeqti si aprobe numirea membrilor Comisiei
de ticitatie pentru derularea procedurii de atribuirea contractului de delegare a
gestiunii r.ruirirlri de colectare gi transport a deqeurilor din judeful V61cea qi

ud-initt area qi operarea staliilor de sortare Rdureni ;i Brezoi.
Lrt,7- Se acord[ mandate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitata pentru
Serviciul de Salubrizare a Localitd1ilor din Judeful VAlcea (ADI Salubrizare),
pentru:

a) Publicarea anuntului de concesionare aferent procedurii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare qi transport a
deqeurilor din judelul Vdlcea qi adminisfiarea qi operarea staliilor de sortare
Rdureni Ei Brezoi;

b) Publicarea documentatiei de atribuire pentru
delegarea gestiunii serviciilor
de colectare si transport deseuri municipale"
in--iuJ.*, v6lcea qi
administrarea qi op"rut.u stafiilor de sortare
prevazutd
,
la art.3

din prezenta

hotarare;

c) Derularea procedurii de atribuire

a

"contractului de

delegare prin
concesiune a serviciului de salubrizare
constdnd din colectare, transfer
si
sortore a deseurilor munictyale tn Judelul
vdlcea"l.tuuorui.u rurpunsurilor
la

clarificarile

inaintate d; posibilii'ofe.tanti, efectuarea
modificarilor
necesare dupa caz, evaluarea ofertelor,
intocmirea ooru*rui achizitiei
publice' elaborare a rapoartelgt.dl, cadrul
proceduri i de achizitie si orice
alte
documente necesare derularii si finalizurii
iro..durii de achizitie);
d) semnarea contractului de
u
1.l..gg1g !.itiurii serviciului de colectare qi
transport a deqeurilor din judepivalcea-qi
administrarea gi operarea stafiilor
de sortare Raureni qi Brezoi, in numel.'
,i-p. seama comunei p[ugeqti de
catre reptezentantul legal al Asociatiei,
d-nul Adrian corur- presedintele
Asociatiei de Dezvoltare Intercomu nitarapentru
Serviciul de salubr izare a
r
Localitdlilor din Jude{ul

V6lcea.

Art' 8 -Prczenta hotdrdre va fi comunicatd consiliului
Judetean valcea unitatea de Implementare a Proiectulu i
,,Fazarea proiectului Sistem de
management integrat al deqeurilor solide
in judelul velcea,,, Asociatiei de

DezvoTtate Intercomunitara pentru Serviciul
de salub rizarc a Localitiililor din
Judelul vdlcea, Prefectului Judefului vdlcea
gi va fi adusd la cunogtin]6 public6,
in

condiliile legii.

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu
un nr. de
impotrivd Si 0 abyineri.

I0

voturi pentru, 0 voturi

Pdugeqti :08.04.2020
Pregedinte de gedinfa,

Consilier,
Toabeq Constantin - Iuliari
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Contrasemneazd,,
Secretar general UAT

Daniela pdloiu

