
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. /J. 
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. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe data 
de 30 aprilie 2020,/a care partir:ipa un numar de Il consilieri, din totalul de Il consilieri in functie; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Miron Ion, ales in 
sedinta de consiliu din data de 09 martie 2020; 

Având în vedere prevederile art. 867-870 din Codul civil, republica!; prevederile art. 129, alin. 
(2), litera d, alin. (7), litera n, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ş~ completările ulterioare şi în baza prevederilor din: 

Legea nr. 21112011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul 
deşeurilor; 

Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, re publicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea nr. 1 O 1/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 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; 
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciilor de salubrizare a localităţi/ar; 
Hotărârea Guvernului nr. 94212017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a 

deşeuri/ar; 
Ordinul Preşedintelui A.N. R.S.C. nr. 10912007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 

a localităţilor; 
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 11112007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S. C. nr. 11212007 privind aprobarea Contractului-
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de Salubrizare a localităţilor 

din Judeţul Vâlcea, 
Contractul de Finantare nr. 147/21.11.2017 incheiat intre Consiliul Judetean Vâlcea si 
Autoritatea de Management pentru POIM, în vederea implementării proiectului "Fazarea 
proiectului Sistem de management integrat al deseuri/ar solide in judetul Vâlcea" 



Hotararea Consiliului Local al comunei Otesani, judetul Valcea, pentru aprobarea Documentului 
de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al 
deşeuri/ar solide în judeţul Vâlcea" 

Avand în vedere adresa nr. 4845/26.03.2020 a Consiliului Judeţean Vâlcea privind necesitatea 
aprobarii documentatiei de atribuire pentru contractual de "Delegare prin concesiune a Seviciului de 
s~lubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea"; 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului comunei Otesani, judetul Valcea, inregistrat sub 
nr.1.498 din 01 aprilie 2020; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Valcea, inregistrat la nr.1.499 din 01 aprilie 2020; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.I.897 din 27 aprilie 2020, 
Avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr.1.898 din 27 aprilie 2020 si Avizul Comisiei Cultura, 
Protectie Sociala, Invatamant, inregistrat la nr.1.899 din 27 aprilie 2020, prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de 
secretarul general al comunei, inregistrat la nr.1. 900 din 27 aprilie 2020; 

În temeiul art.196, alin. (1) litera a) . din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,cu un numar de 11 voturi «pentru» 
din totalul de 11 voturi exprimaţe, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art. 1 -Se aproba modalitatea de organizare, functionare si realizare a serviciului de salubrizare 
constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, sub forma gestiunii 
de legate. 

Art. 2 - Se aproba "Studiul de oportunitate şi fundamentare pentru delegarea prin concesiunea 
serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul 
Vâlcea, in forma prezentata in Anexa L care face parte integranta din prezenta hotarare. 

~---... Art. 3 -Se aproba "Doqumentatia de atribuire pentru de legarea prin concesiune a serviciului de 
salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea" 
conform Anexei II, care face parte integranta din prezenta hotarare si care cuprinde urmatoarele 
sectiuni: 

• Sectiunea 1- Caiet de Sarcini 
• Sectiunea Il- Formulare 
• Sectiunea 111 -Instrucţiuni pentru ofertanţi 
• Sectiunea IV - Conditii Contractuale 

Art. 4 - Se aproba "Regulamentul serviciului de salubrizare judetul Vâlcea", aşa cum este 
prevazut in Anexa III, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5 - Se imputerniceste domnul OP RISOR MIRCEA, primarul comunei Otesani, judetul 
Va/cea, ca in numele si pentru comuna Otesani, judetul Valcea, sa aprobe si sa voteze in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Jntercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor 
din Judetul Vâlcea "Studiul de oportunitate şi fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de 
colectare' si transport deseuri municipale in judetul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de 

sortare", 



"Documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor 
din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi" si "Regulamentul 
serviciului de salubrizare judetul Vâlcea", asa cum sunt ele prevazute in Anexa 1, Anexa 11 si Anexa 
III, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6 - Se imputerniceste domnul OP RISOR MIRCEA, primarul comunei Otesani, judetul 
Valcea, ca in numele si pentru comuna Otesani, judetul Valcea,sa aprobe numirea membrilor Comisiei 
de licitatie pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
colectare şi transport a deşeu;-ilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare 
Râureni şi Brezoi. 

Art. 7 - Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 
Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea (ADI Salubrizare), pentru: 

a) Publicarea anuntului de concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi 
operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi; 

b) Publicarea documentatiei de atribuire pentru de legarea gestiunii serviciilor de colectare si 
transport deseuri municipale in judetul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare, 
prevazută la art. 3 din prezenta hotarare; 

c) Derularea 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" (elaborarea raspunsurilor la clari.ficarile inaintate de posibilii ofertanti, efectuarea 
modificarilor necesare dupa caz, evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, 
elaborarea rapoartelor din carul procedurii de achizitie si orice alte documente necesare 
derularii si jinalizarii procedurii de achizitie) 

d) Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor 
din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi, in numele si 
pe seama Comunei Otesani, judetul Valcea,de catre reprezentantul legal al Asociatiei, d-nul 
Adrian Cosac - Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 
Salubrizare a Localiti.iţilor din Judeţul Vâlcea. 

Art. 8 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judetean Vâlcea - Unitatea de 
Implementare a Proiectului "Ff!zarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Vâlcea", Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor 
din Judeţul Vâlcea Pre;,fectului Judeţului VîlcuL~Lv.a-ii qdw;ăJa cunoştinţă pztlJlk;. ~ • · · · · · 

OTESA 
RED. 
DACT. B.E. 
NR.EX 5. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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