ROMANIA
JUDETUL vArcBa
coMLrNA rAu;eqrt
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA

Nr.3o

privind aprobarea documentelor necesare demardrii procedurii
de atribuire a Contractului de delegare prin conoesiune
a Serviciului de salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare
a deqeurilor municipale in Judeful VAlcea

Consiliul local al comunei PduEeEti, intrunit in qedin{a ordinard din 12.06.2020,|a
participd
un numdr de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri in tunclie;
care
Ydzind cd prin H.C.L.nr.1812020, domnul consilier Toabeq Constantin-Iulian a
fost ales pregedinte de qedin{6;
Avdnd in vedere :
- adresa Consiliului Judefean V6lcea nr. 8280/03.06.2020, inregistratd la Primdria
comunei PaugeEti, ct nr.2526.03.06.2020, privind necesitatea aprobirii documentelor
necesare demarhrii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a
Serviciului de salubrizare constAnd din colectare, transfet' qi sortare ale deEeurilor
municipale in Judeful V0lcea;
- referatul de aprobare al Primarului comunei PduqeEti, inregistrat sub
nr,2698111.06.2020;
- raportul de avizare a legalit[lii proiectului de hotdrAre, intocmit de secretarul
comunei g i inregistrat sub nr . 27 08 I I I .06.2020 ;
- rapoartele de avizarc ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.
2715112.06.2020;

Avflnd in vedere prevederile afi. 129, alin. (2),lit. d) Ei ale alin, (7),lit. n), din
Ordonanfa de Urgenld a Guvernului nr. 511 2019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, qi in baza prevederilor din:
a) t,egea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicat[, cu
modificdrile qi complet[rile ulterioare;
b) Legea nr, 1011 2006 a serviciului de salubrizare a localitdfilor, republicatd, cu
modificdrile gi completlrile ulterioare;
c) Legea nr.2|ll 2Ol1 privind regimul deqeurilor, republicatS, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
d) Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrdri qi concesiunile de servicii,
cu modiflc[rile qi completlrile ulterioare;
e) Hotdrdrea Guvernului nr. 8671 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrdri 9i
concesiune cle servicii din Legea nr. 1,001 2016 privind concesiunile de lucrdri qi
concesiunile de servicii, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;

na{ional de
Hot6r6rea Guvernului nr. g42l 2Ol7 privind aprobarea Planului
a deqeurilor;
gestionare
e
Annd ,__l
g) Ordinul preqedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. l1gl 20Q7 privind aprobarea
pentru activitalile
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modifi care a tarifelor
specifice serviciului de salubrizare a localit[filor;
Caietului
h) Ordinul preqedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 11 ll 2OO7 privind aprobarea
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localit[1ilor;
i) Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. ll2l 2007 privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localit[]ilor;

f)

nr.

821 2015 privind aprobarea
modificirile qi
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a loca1it61ilor, cu

j)

Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C.U.P.

completdrile ulterioare;

Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitatd pentru Serviciul de
ulterioare;
Salubrizare a Localit6{ilor din Judelul V6lcea, cu modificrrile qi completlrile
l) Hot6r6rea ionsiliului Local al Comunei P[uqeqti nr. 381t6.08.2011 pentru
a proiectului ,,Sistem
aprobarea Documentului de pozilieprivind modul de implementare

k)

jude{ul Vdlcea";
de management integrat al deEeurilor solide in

m) Contractul de finanfare w. l47l 2l.ll.2Ol7 incheiat intre Consiliul Judetean
V6lcea qi Ministerul Dezvoltlrii Regionale, Administra{iei Publice qi Fondurilor
Ministerul Fondurilor Europene), in vederea implementarii
Europene (actualmente
',,Fazarea
proiectului Sistem de management integtat al deqeurilor solide in
proiectului
judeful V61cea";
'"--'i, t.*.iri prevederilor art.139 alin.(l), corroborate cu cele ale art.196, alin. (1)
administrativ,
litera a) din ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 57l2ol9 privind Codul
cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTAnA$rE:
Se aprobd gestiunea delegatd ca forml de gestiune a. Serviciului de
in Judelul
salubrizare constand din colectare, transfeiqi sortare a deqeurilor municipale

Art. I -

VAlcea.

prin
Art.Z - Se aproba "studiul de oportunitate qi fundamentare pentru delegarea
transfer qi sortare
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare constdnd din colectare,
face parte
a deqeurilor iunicipale in Jude{ul V61cea, prevdzut in Anexa nr'1, care
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba "Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a
a deqeurilor
gestiunii serviciului de salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare
parte integranta din
Irunicipale in Jude{ul v6lcea", prevdzttl in Anexa nt.2, cate face
pr"r"niuhotarare si care cuprinde urmatoarele sectiuni:
o Sectiunea I -Caiet de Sarcini
o Sectiunea II - Formulare
o Sectiunea III - Instrucfiuni pentru ofertanfi
o Sectiunea IV - Conditii Contractuale
public
Art. - Se aproba"Regulamentul de organizare qi funcfionare a serviciului
face parte integranta din
de salubrizare din iuaetut V6lcea ", preYaztJt in Anexa nt,3, cate
prezenta hotarare.

v

Se mandateazd domnul Avan Cit6lin, primarul comunei P[uqeEti qi
reprezentantul comunei Pdugeqti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunrtara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitalilor din Judelul V6lcea, ca in
numele si pentru comuna P6u;e;ti, sa aprobe in cadrul Adundrii Generale documentele
prevdzutelaart,2,3 qi 4, inclusive eventualele modific[ri ale acestora, dacd este cazul.
Art.6- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a
Localitdfilor din Judelul Vdlcea (ADI Salubrizare), va reahze urmdtoarele:
i) publicarea anuntului de concesionare aferent plocedurii de atribuire a contractului;
j) publicarea documentatiei de atribuire;
l.) derularea procedurii de atribuile a contractului(elaborarea raspunsurilor la
clarificarile inaintate de posibilii oflertanti, efectuarea modificarilor necesare dupa
caz, evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitrer publice, elaborarea
rapoartelor din cadrul procedurii de achizitie si orice alte documente necesare
derularii si finalizarii procedurii de achizitie);
l) semnarea Contractului in numele gi pe seama comunei PduqeEti de catre
Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de
Salubrizare a Localitafilor din Judeful VAlcea.
Art. 7 - La data prezentei hotdrAri iEi inoeteazd aplicabilitatea prevederile
Hotaririi Consiliului local al comunei PduEegti nr.20l08.04.2020 privind aprobarea
documentelor necesare dernardrii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin
concesiune a Servicinlui de salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare a
deEeurilor municipale in Judelul Vdlcea.
Art.8. Secretarul general al comunei Pduqeqti va comunica prezenta hotdrdre
Consiliului judefean Vdlcea, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul
de Salubrizare a Judelului V0lcea, Instituliei Pref'ectului - Judelul Vdlcea, ?n vederea
aducerii la incleplinire a prevederilor ei gi va fi adusd la cunoqtinfd public6, in condiliile
legii.

Art.5

-

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un nr. de
tmpotrivd ;i 0 ablineri.

l0 voturi pentru, 0 voturi

Pduqeqti :12.06.2020

Contrasemneazd,
Secretar general UAT
Daniela Pdloiu

Preqedinte de gedinfa,
Consilier,
Toabes Constantin
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