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ROMANIA
JUDETUL DOLJ

COMUNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea documentelor necesare demaririi si derulSrii procedurii de licitalie
publici organizati in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a

operirii instalaliilor de gestionare a degeurilor municipale realizate in cadrul
proiectului "sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Dolj"

Consiliul Local al comunei Valea Stanciului intrunit in gedinla extraordinard din luna
septembrie 2019

AvSnd in vedere:

- raportul nr.7496120t9 prin care se propun spre aprobare documentele necesare demar5rii
si derularii procedurii de licitatie publicb organizati in vederea atribuirii contractului de
delegare prin concesionare a operirii instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale
realizate in cadrul proiectului "sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul
Dolj";

- prevederile art. 22 alin. 1 si alin. 2 lit. b, art. 29, art. 30 din Legii nr. 5U2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicati, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. 1 lit. e, art. 12 alin. 1 lit. b, alin. 2 si alin. 3 9i art. 13 alin. 1 lit, b) 9i
alin.2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit5tilor, republicatS, cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 59 alin. 1 punctul A Iit. e) din Legea 2lll201-1 privind regimul deseurilor;
- prevederile art. 7, at, 50 alin. 1lit. a) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrdri si

concesiunile de servicii;
- prevederile art. 11 si art. 19 alin. 3 din HG 867120L6 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii:

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management
Integrat al Degeurilor din judetul Dolj revizuit, actele constitutive ale Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitare ECODOU;

- Aplicatia de Finanlare pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor in
judelul Dolj".
avSnd in vedere necesitatea aprob5rii documentatiei de atribuire pentru Contractul de

Delegare prin concesionare a operdrii instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale
realizate in cadrul proiectului "sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Dolj"

in temeiul aft. 129 alin, 2 lit. b) 9i d) coroborat cu alin. 4 lit. 9) si alin. 7 lit. n), precum 5i al art.
139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1Se aprob5 modalitatea de gestiune a urm5toarelor activitSli ale serviciului de salubrizare in
Judelul Dolj:



a. Operarea si administrarea statiilor de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti,
transportul deseurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deseurilor reciclabile si

biodegradabile catre statia de sortare si compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv statia de
compostare Calafat;

b. Operarea si administrarea statiei de sortare Craiova-Moflen i, valorificarea materialelor
reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni;

c. Operarea si administrarea statiilor de compostare Calafat si Craiova-Mofleni, valorificarea
compostului si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni;

sub forma gestiunii delegate, in cadrul contractului intitulat "Delegarea prin concesionare a
operirii instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale realizate in cadru!
proiectului Sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Dolj",

Aft.2 Procedura de atribuire a contractului "Delegarea prin concesionare a operirii
instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale realizate in cadrul proiectului Sistem
de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Dolj" va fi licitalie publici deschisi.

Art. 3 Se aprobd "studiu de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operdrii
instalatiilor de gestiune a degeurilor in judelul Dolj'i respectiv pentru activit5tile serviciului
de salubrizare menlionate la art. 1, in forma prezentat5 in Anexa I, care face parte integrantd din
prezenta hoti16re.

Art. 4 Se aprobd "Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a
operdrii instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale realizate in cadrul
proiectului Sistem de Managemeil fnrcgrat al Degeurilor in Judelul Dolj", rcspectiv
activitSlile serviciului de salubrizare mentionate la aft, 1, conform Anexei II, care face parte
integrant5 din prezenta hotir6re 9i care cuprinde urmdtoarele secliuni:

. Sediunea I - Instrucliuni c5tre ofertanti (curpinz6nd criteriile de selectie pentru activitetile
serviciului delegat)

. Se4iunea II - Caiet de Sarcini

. Sectiunea III - Formulare

. Sectiunea IV - Proiectul contractului de delegare

Art.5 Se imputernicegte d-na/d-nul Gingioveanu Ionel Ovidiu, Primar al comunei Valea Stanciului,
ca in numele si pentru comuna Vatea Stanciului, si aprobe 9i si voteze in Adunarea GeneralS
a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari ECODOU:

a) Studiu de oportunitate pentru delegarea operdrii instalaliilor de gestiune a deseurilor in
judefu/ Dolj;

b) Documentatia de atribuire pentru de/egarea prin concesionare a operdrii instalafii/or de
gestionare a deseuri/or municipale realizate in cadrul proiedu/ui Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in Judelul Dolj.

asa cum sunt ele prevdzute in Anexa I si Anexa II, care fac parte integrant5 din prezenta

hot516re.

Art. 6 Se acord5 mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor
ECODOLJ cu sediul in judelul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr. 22, corp B, et. 1, Municipiul Craiova,
inscrisi in Registrul Asociafiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Craiova

81/03.i1.2009, CIF RO 26186870 pentru:



a) Publicarea anunlului de concesiune aferent procedurii de atribuire a contractului privind
delegarea prin concesionare a operbrii instalaliilor de gestionare a deseurilor municipale
realizate in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Dolj;

b) Publicarea documentatiei de atribuire (inclusiv studiul de opotunitate) pentru delegarea
prin concesionare a oper6rii instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale realizate in
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judetul Dolj;

c) Derularea procedurii de achizitie publicd aferentd atribuirii contractului privind delegarea
prin concesionare a oper6rii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Dolj (elaborarea
modificdrilor si rEspunsurilor la clarificarile inaintate de operatorii economici interesati,
efectuarea modificdrilor necesare in documentatia de atribuire a achizitiei 9i a documentelor
adiacente solicitate de ANAP/alte institulii cu atributii in acest sens, dupS caz, evaluarea
ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea rapoartelor 9i a oricEror
documente din cadrul procedurii de achizitie necesare deruldrii si finaliz5rii procedurii de
achizilie).

Art. 7 Prezenta hot5rAre va fi comunicat5 UnitSlii de Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat
de management al degeurilor in judelul Dolj", Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS de
Gestionare a Deseurilor ECODOU, Prefectului Judetului Dolj 9i va fi adusi la cunogtin!5 publicS, in
condiliile legii.
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Adopbta ln qedinte extaordinara cu un numdr de 14 voturi pentru

ION CONST

din totalul de 14 membrii prezenti


