
 

H O T Ă R Â R E 

Referitor  la aprobarea si avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de 
licitație publică organizate în vederea atribuirii:  

 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 
serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt;  
 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a 
centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, 
precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. 

 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 18.09.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.704/15.09.2017, legal constituit, 

 

Având în vedere: 

- initiativa Viceprimarului Orasului Bals prin expunerea de motive nr.16916/15.09.2017 la 
proiectul de hotarare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Orasului Bals nr. 16918/15.09.2017  ; 

- prevederile  art. 867-870 din Noul Cod civil;  

- prevederile art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

      - prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;         

      - prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și art. 12-14 din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, modificată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2016; 

      - prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată,modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  68/2016;   

       - art. 1, art. 5 alin. (1) lit. a), h), m) și n), art. 6-8, art. 62-63 și art. 71-72 din Legea  nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
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      - art.19 alin. (2) și (3), art. 20 - 21 din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

     - Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 
martie 2015 al președintelui A.N.R.S.C.;  

    -  Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatii Bals din 
judetul Olt, aprobat prin HCL nr. 50bis/29.11.2016; 

    -   Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Olt” cod SMIS 27022 

     -  prevederile Aplicației de Finanțare  pentru proiectul „Sistem integrat de management al 
deșeurilor în județul Olt”; 

      - prevederile art. 9, 10 și 11 din Contractul de Asociere încheiat între Județul Olt și celelalte 
unități administrativ-teritoriale din județul Olt în scopul realizării proiectului de interes comun          
,, Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Olt”, modificat prin Actul 
aditional nr.1; 

      -  art. 4 din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO; 

      -  art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) și f), art. 5 alin. (2) lit. q), t), x),y), art. 16 alin. 
(3) lit. q), t), x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), f) și i) și art. 23 alin (3) lit. b) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO, modificat prin Actele adiționale nr. 1 și 2,  

     În conformitate cu prevederile: 

- art. 36 alin.2 lit.d), alin.(4) lit.f),alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 
 
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1)  si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adopta prezenta     

                                                        H O T Ă R Â R E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă  „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare pentru activitățile de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de 
deșeuri; operare/administrare a depozitului de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare în staţiile de sortare; operare/administrare a staţiilor de transfer pentru deşeurile 
municipale şi deşeurile similare și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul 
Olt”, în forma prezentată în Anexa nr. 1.  
 
      Art. 2 – Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului de 
salubrizare  pentru activitățile componente prevăzute la art. 1, sub forma gestiunii delegate. 



 

     Art. 3 – Se avizează “Documentația de atribuire a contractului pentru delegarea prin 
concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor 
fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt”, Anexa 
nr. 2 la prezenta hotarare ,cu propunerile de modificare si completare mentionate in Anexa 
nr.3.Anexa nr.2 cuprinde urmatoarele  secțiuni: 

• Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecţie pentru activităţile serviciului 
delegat) 

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini 
• Secțiunea III – Formulare 
• Secțiunea IV – Contractul de delegare 
• Secțiunea V – Studiu de fundamentare 
• Secțiunea VI – Strategie de contractare 

 
Art. 4 – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO cu sediul în 
județul Olt, str.Arinului , nr.4, bl.B9, sc.C, ap.7, Municipiul Slatina, CIF 25504895 pentru: 

a) Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului pentru 
activitățile componente ale serviciului de salubrizare prevăzute  la art.3; 

b) Publicarea documentației de atribuire a contractului prevăzut la art. 3, a studiului de 
oportunitate prevăzut la art. 1 si a regulamentului serviciului public de salubrizare a 
localităților din județul Olt, precum și efectuarea oricărui act necesar derulării procedurii de 
atribuire a contractului prevăzut la art. 3, printre care elaborarea răspunsurilor la 
clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare 
in documentația de atribuire a achiziției si a documentelor adiacente solicitate de 
ANAP/alte instituții cu atribuții in acest sens, operatorii economici interesați, în cursul 
derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului 
achiziției publice, elaborarea rapoartelor si a oricăror documente din cadrul procedurii de 
achiziție necesare derulării si finalizării procedurii de achiziție.  

 

Art. 5 – Se aprobă  ,,Documentația de atribuire a contractului pentru delegarea prin 
concesiune a gestiunii activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor 
Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din 
județul Olt”, pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare constând în 
operare/administrare a depozitului de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare; sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 
staţiile de sortare; operare/administrare a staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt, conform 
Anexei nr. 4, care cuprinde următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecţie pentru activităţile serviciului 
delegat) 

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini 
• Secțiunea III – Formulare 
• Secțiunea IV –Contractul de delegare 
• Secțiunea V – Studiu de fundamentare 
• Secțiunea VI – Strategie de contractare 



 
Art. 6 – Se acordă mandat Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt, cu sediul în județul Olt, 
Bdul A. I. Cuza nr. 14, Municipiul Slatina, pentru: 

a) Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului prevăzut 
la art. 5; 

      b) Publicarea documentației de atribuire a contractului prevăzut la art. 5, a studiului de 
oportunitate prevăzut la art. 1 si a regulamentului serviciului de salubrizare, precum și efectuarea 
oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire a contractului prevăzut la art. 5, printre care 
elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea 
modificărilor necesare in documentația de atribuire a achiziției şi a documentelor adiacente 
solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții in acest sens, operatorii economici interesați, în 
cursul derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului 
achiziției publice, elaborarea rapoartelor si a oricăror documente din cadrul procedurii de 
achiziție necesare derulării si finalizării procedurii de achiziție.  
 
Art.7 . Se împuternicește d-nul DINU CONSTANTIN, reprezentant  al UAT Bals, ca in numele 
si pentru orașul Bals, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară OLT- ECO documentele menționate la art. 1, art.3 și art.5. 
 
Art. 8.  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 9 -  Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului Orasului 
Bals, Consiliului Județean Olt, Unității de Implementare a Proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor din județul Olt” din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT- 
ECO, pentru aducere la îndeplinire, Serviciilor publice din cadrul Primariei Bals,Instituției 
Prefectului -Judeţul Olt . 

                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                             CIOCIRLAN-SERBAN FELICIA-ADELINA 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals 18.09.2017 

Nr.63 

(Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi) 

 


