HOTĂRÂRE NR. 147/2018
Privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
- operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
- operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
- transportul la distanta al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN
Analizând expunerea de motive, întocmită de primarul municipiului Vulcan, înregistrată sub nr.
151/1/30/18.12.2018 , prin care se propune însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect
„Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
- operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
- operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
- transportul la distanta al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”
Văzând proiectul de hotărâre nr. 151/1/31/2018, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan înregistrat sub148/1/32/2018 , avizul
comisiei de specialitate ” Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism” înregistrat sub nr. 170/2018 din
cadrul Consiliului local,
Având în vedere următoarele:
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Hunedoara,, având nr. 2012/14.12.2018, înregistrată la Primăria Vulcan sub nr. 38085/17.12.2019,
prin care se solicită organizarea unei ședințe a consiliului local, în cel mai scurt timp posibil, pentru însușirea
Contractului de achiziție publica având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
- operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
- transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”
-Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor - județul Hunedoara" semnat de membrii A.D.I. S.I.G.D. - Hunedoara;
- Statutul A.D.I. S.I.G.D. - HUNEDOARA ;
-Raportul procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
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- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
- operarea și administrarea stației de transfer Petroșani; - operarea și administrarea stațiilor de sortare
Vulcan și Petroșani;
- transportul la distanță al deșeurilor la facilitătile de tratare/depozitare , din cadrul proiectului
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara” încheiat sub nr. 1690/21.11.2018 de
către A.D.I. S.I.G.D. HUNEDOARA;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 14/2017 privind aprobarea unor documentaţii,
acordarea unui mandat pentru aprobarea documentaţiilor şi a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor” Judeţ
Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum şi acordarea mandatului Asociaţiei
în vederea organizării procedurilor de licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților, act normativ în prezent abrogat;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.9 alin.1 lit.c din O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.14, ale art.36
alin.9, ale art.39 alin.2, ale art.45 alin.2 lit.d, ale art.92, ale art.115 alin.1 lit.b, ale art.115 alin.3-7, precum şi
ale art.125 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însușește Contractul de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
2

- operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
- operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
- transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara” încheiat cu
operatorul SC SUPERCOM SA, care a fost desemnat câștigător prin Raportul procedurii de atribuire
nr.1690/21.11.2018, așa cum este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Conform Contractului de achiziție publică nr. 1824/04.12.2018, având ca obiect „Delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
- operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
- operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
- transportul la distanța al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara” astfel cum au fost definite în modelul
de contract din documentația de atribuire aprobata prin Hotărârea A.G.A. A.D.I.S.I.G.D. Județul Hunedoara
nr.2/10.05.2017,
se aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului (fără TVA ):
Tariful pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale este de:
88,82 Lei/t + TVA

Tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale este de:
0,79 Lei/t + TVA

Tariful pentru activitatea de operare/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeuri municipale este de
20,02 Lei/t + TVA
Art.3. Se mandatează domnul primar al mun. Vulcan dl Gheorghe Ile ca în numele și pentru
Municipiul Vulcan să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul
Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara contractul de achiziție publică având ca obiect
„Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani ( Valea Jiului)”..
Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara Primarului
Municipiului Vulcan, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Hunedoara, Direcției ADPP, Direcției economice și se aduce la cunoștință publică.
VULCAN, 18.12.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier BĂNCILĂ DORINA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. VELEA GABRIEL
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