
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. IS- . 
PRIVITOR LA: Delegarea serviciului de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a 

Comunei Otesani,judetul Valcea,pe baza procedurilor de atribuire specifice 
legislatiei achizitiilor publice. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ... „. „. „. „. „. „.„publica, 
pe data de ... „. „. „. „. „. „. „ „, la care participa un nu mar de „ „. consilieri, din totalul de „ „. 

consilieri in functie ; 
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier„. „. „ . „. „. „ ., 

ales in sedinta de consiliu din data de „. „. „. „. „ . „. „. „ .• „ „.; 

Luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr„. „. „. „„. din„. „. „. „. „. „. „.„ si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la delegarea serviciului de 
salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Otesani,judetul Va/cea, pe baza 
procedurilor de atribuire specifice legislat iei achizitiilor publice ; 

- Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr„ . . „ „. din „. „. „. „. „. „. „„. ; 

- Avizul Comisiei Administrat ie Publica Juridica, inregistrat la nr„ . . „ „. din „. „. „. „. „. „.si 
Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr„. „. „„ din „. „. „. „. „. „. „„., prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotarare informa 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 „. „. „„.din „ .. „ „. „. „. „„; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala; 

In conformitate cu prevederile art.29. alin.(8). si art.30 din Legea nr. 5112006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile 
Ordinului nr.1112007 de aprobare a Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 
localitatilor, prevederile Ordinului nr. 11212007 de aprobare a Contractului-cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localitatilor, prevederile H.G. nr.86712016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 10012016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 10012016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,cu modificarile si completarile si prevederile 
art.129. alin.(2). lit.d) . si alin.(7). lit.n) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5 712019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.139. alin. (3). si art.196. alin. (1). lit. (a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 
„„„ voturi "pentru "„ „ „ voturi " impotriva ", „ .„ voturi '· abtineri" din totalul de „ „ „ voturi exprimate, 
adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.- Se aproba organizarea si realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare din 
comuna Otesani, jude tul Va/cea, prin gestiune delegata. 



A rt. 2.- Se aproba Studiul de oportunitate pentru organizarea procedurii de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor, conform Anexei 
nr.I. la prezenta hotarare. 

Art.3.- Se aproba Regulamentul propriu de organizare si junc/ionare al serviciului public de 
salubrizare din comuna Otesani, judelui Valcea, pentru activitatile de colectare si transport a 
deseurilor, conform Anexei nr.2. la prezenta hotarare. 

Art.4.- Se aproba Strategia de contractare a contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare din comuna Otesani, judetul Valcea, conform Anexei nr. 3. la prezenta 
ho tarare. 

Art.5.- Se aproba Documentatia de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare din comuna Otesani, judetul Valcea, compusa din caiet de sarcini si 
anexe la acesta, respectiv Model contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, Formulare,fisa de date a achizitiei, conform Anexei nr.4. la prezenta hotarare. 

Art.6. - Documentatiile de atribuire aprobate prin prezenta hotarare pot fi modificate pe 
parcursul derularii procedurilor de achizitie, conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv 
modificarile necesare si impuse de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, urmare a 
evaluarii documentatiei de atribuire,in vederea postarii in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. 

Art. 7.-Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 
intermediul compartimentelor financiar-contabil si achizitii publice din cadrul Primariei comunei 
Otesani, jude tul Valcea. 

Art.8.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentelor financiar-contabil si achizitii publice din cadrul Primariei comunei 
Otesani si Jnstitutiei Prefectuluijudetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

OPRJSOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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