ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 10 din 26.01.2016
privind înființarea Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectaretransport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș și delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din Zona 1,
județul Timiş
Analizând prevederile:
a) Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat
de management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
b) Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș
c) Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare,
d) Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și
completările ulterioare,
e) OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări și completări prin Legea 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 3796/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 3795/2016,
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c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX ale Consiliului
Local al Comunei Dudeștii Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin.2, lit.d și art. 45 alin. (3) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art.1.- Se

aprobă înființarea Serviciului public de salubrizare pentru

activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va
deservi unitățile administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre
ale ADID Timiș, în scopul delegării de gestiune, prin concesionarea acestuia.
Art. 2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului
public de colectare -transport deșeuri municipale din cele cinci zone ale județului Timiș,
prin încheierea a cinci contracte de concesiune de servicii, câte unul pentru fiecare zonă
de colectare, astfel cum aceste zone au fost stabilite prin Proiectul "Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Timiș".
Art 3. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin
contract de concesiune a activităţii de colectare - transport deșeuri municipale din cele
cinci zone ale județului Timiș, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta Hotărâre.
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului
public de salubrizare din județul Timiș și indicatorii de performanță anexă la
caietul de sarcini, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare transport al deșeurilor municipale în județul Timiș 2

Art. 4. (1) Se aprobă ca procedura de achiziție publică să se facă prin licitație
deschisă - pe loturi aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare transport al deșeurilor municipale din cele cinci
zone ale județului Timiș să se facă pentru o durată de 10 ani.
(2) Se mandatează ADID Timiș să organizeze și să deruleze procedura de
achiziție publică privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de colectare transport deșeuri

municipale din cele cinci zone ale județului Timiș, prin licitație

deschisă, în calitate de Autoritate Contractantă, în numele și pe seama comunei
Dudeștii Noi, membră ADID Timiș, inclusiv să opereze modificările impuse și necesare
în documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente, solicitate de
Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) urmare evaluării documentației de
atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), sau de
alte instituții cu atribuții în acest sens/ operatorii economici interesați, după caz, urmare
răspunsurilor la clarificări solicitate pe parcursul derulării procedurii.
Art. 5. Se mandatează Președintele ADID Timiș să semneze, în numele și pe
seama comunei Dudeștii Noi, contractul de delegare de gestiune prin concesiune, în
conformitate cu art. 10 alin. (3) din Documentul de poziție, după aprobarea de către
AGA ADID a hotărârii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
serviciului public de colectare - transport deșeuri municipale în județul Timiş – zona 1
după parcurgerea procedurii de atribuire.
Art. 6. Se mandatează ADID Timiș pentru monitorizarea executării contractelor
de delegare prin concesiune a gestiunii

serviciului public de colectare - transport

deșeuri municipale în județul Timiş și pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate
de operatori.
Art. 7. În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin (1) din Statutul ADID, se
mandatează dl.Nicu-Viorel ONEȚ având funcția de

administartor public pentru a

reprezenta comuna Dudeștii Noi în Adunarea Generală a ADID Timiș, pentru a vota și
semna în numele și pe seama comunei Dudeștii Noi Hotărârea AGA a ADID Timiș, în
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Art. 8. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.pcdn.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Simona-Mihaela SLATINA

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.
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