CONSILIUL LOCAL VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Com. Voineasa, Str. I.Gh. Duca Nr.98
Tel. 0250/754309, Fax 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
Cod poştal 247750
E-mail voineasa@vl.e-adm.ro
HOTĂRÂREA nr.35
privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin
concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale
în Județul Vâlcea
Consiliul Local al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
15.06.2020, la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie ;
Luând în dezbatere:
Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de Primarul comunei Voineasa privind
aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin
concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale
în Județul Vâlcea, raportul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Voineasa, nr.2717/05.06.2020, precum şi adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 8280/03.06.2020,
înregistrată la Primăria Comunei Voineasa cu nr.2649/03.06.2020, privind necesitatea aprobării
documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a
Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Județul
Vâlcea;
Ţinând seama de avizul de legalitate al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.2817/12.06.2020
întocmit de secretarul general al localităţii;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și ale alin. (7), lit. n), din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
și în baza prevederilor din:
-Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 867/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/
2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 942/ 2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;
-Ordinul Președintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 109/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a
localităților;
-Ordinul Președintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 111/ 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de salubrizare a localităților;
-Ordinul Președintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 112/ 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităților;
-Ordinul Președintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 82/ 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
-Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din
Județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;
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-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineasa nr.33/2013 pentru aprobarea -Documentului de poziție
privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al -deșeurilor solide în
județul Vâlcea”;
-Contractul de finanțare nr. 147/ 21.11.2017 încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (actualmente Ministerul Fondurilor
Europene), în vederea implementării proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al
deșeurilor solide în județul Vâlcea”;
În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi ,,pentru’’, adoptă
următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă gestiunea delegată ca formă de gestiune a Serviciului de salubrizare constând din
colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Județul Vâlcea.
Art.2. Se aprobă „Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea prin concesiune a
gestiunii serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în
Județul Vâlcea”, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă „Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului
de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”,
prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care cuprinde următoarele
secțiuni:
a) Secțiunea I - Caiet de Sarcini;
b) Secțiunea II - Formulare;
c) Secțiunea III - Instrucțiuni pentru ofertanți;
d) Secțiunea IV - Condiții Contractuale.
Art.4. Se aprobă „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din
Județul Vâlcea”, prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se mandatează
dl.Năstăsescu Gabriel-Sebastian, primarul Comunei Voineasa şi
reprezentantul Comunei Voineasa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, ca în numele şi pentru Comuna Voineasa să
aprobe în cadrul Adunării Generale documentele prevăzute la art.2, 3 şi 4, inclusiv evetualele modificări
ale acestora, dacă este cazul.
Art.6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din
Județul Vâlcea (ADI Salubrizare) va realiza următoarele:
a) publicarea anunțului de concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului;
b) publicarea documentației de atribuire;
c) derularea procedurii de atribuire a contractului (elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de
potențialii ofertanți, efectuarea modificărilor necesare după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea
dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor din carul procedurii de achiziție și orice alte
documente necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție);
d) semnarea Contractului în numele și pe seama Comunei Voineasa de către Președintele Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea.
Art.7. La data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local
al Comunei Voineasa nr.25/08.04.2020 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de
atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare,
transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea.
Art.8. Secretarul general al Comunei Voineasa va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean
Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Județului Vâlcea,
Instituției Prefectului - Județul Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi o va aduce la
cunoștință publică, în condițiile legii.
Voineasa 15.06.2020
Preşedinte,
Beleţ Nicolae
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Voineasa
Lazea Maria
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