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HOTARÂRE

privind aprobarea
• Înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport
deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile administrativ
teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș;
• Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor
de colectare - transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş;
• Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din
județul Timiș și a indicatorilor de performanță
• Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor
de colectare - transport al deșeurilor municipale din Zona 1, județul Timiş.
Consiliul Local al Comunei Ghiroda
Având în vedere Referatul nr. 449 din 19.01.2016 al Primarului Comunei Ghiroda,
domnul Dorel Vasile Cădariu;
Având în vedere avizele Comisiei 1- pentru economie, buget, finante, impozite si
taxe, juridică, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea
domeniului public si privat, ale Comisiei 2 - pentru administratie locală, muncă si protecție
socială, protecția copilului, sănătate si familie si ale Comisiei 3 - pentru pentru ordine
publică, cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport si culte, protecţia mediului din cadrul
Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat
de management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș
Dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare,
Dispozițiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu
modificările și completările ulterioare,
Dispozițiile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
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aprobată cu modificări și completări prin Legea 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit. a și d, alin. 3 lit. b, alin.6 lit. a pct. 14,
art. 45, art. 115 şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de
colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș, care va deservi unitățile
administrativ teritoriale din aria de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș, în
scopul delegării de gestiune, prin concesionarea acestuia.
Art. 2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului public
de colectare -transport deșeuri municipale din cele cinci zone ale județului Timiș, prin
încheierea a cinci contracte de concesiune de servicii, câte unul pentru fiecare zonă de
colectare, astfel cum aceste zone au fost stabilite prin Proiectul "Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Timiș".
Art 3. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract
de concesiune a activităţii de colectare - transport deșeuri municipale din cele cinci zone
ale județului Timiș (anexă la prezenta Hotărâre).
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de
salubrizare din județul Timiș și indicatorii de performanță anexă la caietul de sarcini
(anexă la prezenta Hotărâre).
(3) Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune
a serviciilor de colectare transport al deșeurilor municipale în județul Timiș - compusă din
Caiet de sarcini și Anexe la acesta, Fișa de date a achiziției, Formulare, Model de contract
de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport deșeuri
municipale în județul Timiş – zona 1, în vederea lansării procedurii de achiziție publică
(anexe la prezenta Hotărâre).
Art. 4. (1) Se aprobă ca procedura de achiziție publică să se facă prin licitație
deschisă - pe loturi aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone
ale județului Timiș să se facă pentru o durată de 10 ani.
(2) Se mandatează ADID Timiș să organizeze și să deruleze procedura de achiziție
publică privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de colectare - transport
deșeuri municipale din cele cinci zone ale județului Timiș, prin licitație deschisă, în
calitate de Autoritate Contractantă, în numele și pe seama Comunei Ghiroda, membră
ADID Timiș, inclusiv să opereze modificările impuse și necesare în documentatia de
atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente, solicitate de Agenția Națională pentru
Achiziții Publice (ANAP) urmare evaluării documentației de atribuire, în vederea postării
în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), sau de alte instituții cu atribuții în
acest sens/ operatorii economici interesați, după caz, urmare răspunsurilor la clarificări
solicitate pe parcursul derulării procedurii.
Art. 5. Se mandatează Președintele ADID Timiș să semneze, în numele și pe seama
Comunei Ghiroda, contractul de delegare de gestiune prin concesiune, în conformitate cu
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art. 10 alin. (3) din Documentul de poziție, după aprobarea de către AGA ADID a
hotărârii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului
public de colectare - transport deșeuri municipale în județul Timiş – zona 1, după
parcurgerea procedurii de atribuire.
Art. 6. Se mandatează ADID Timiș pentru monitorizarea executării contractelor de
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport deșeuri
municipale în județul Timiş și pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate de
operatori.
Art. 7. În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin (1) din Statutul ADID, se
mandatează Dl. Cădariu Vasile Dorel, având funcția de Primar pentru a reprezenta
comuna Ghiroda în Adunarea Generală a ADID Timiș, pentru a vota și semna în numele și
pe seama Comunei Ghiroda Hotărârea AGA a ADID Timiș, în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 8 Hotarârea se comunică :
- Prefecturii Judeţului Timiş – Direcţia Controlul legalităţii actelor şi
contencios administrativ
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș
- Primarului comunei Ghiroda
- Cetatenilor prin afisare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prof. Claudia VLAICU
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda,
Nr.06 din 27.01.2016
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