
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 20 

privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de 

concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul 

Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale  în 

județul Iași 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 26.02.2018 

la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două 

contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în 

județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale  în 

județul Iași, 

Având în vedere adresa de înaintare spre aprobare a documentațiilor de atribuire 

transmisă de către A.D.I.S. Iași nr. 57/31.01.2018, 

Având în vedere necesitatea aprobării documentației de atribuire a Contractelor de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare, 

Având în vedere documentul de Poziție privind modul de implementare al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” și actele adiționale nr. 1 și 2 la 

Documentul de Poziție”;  

Având în vedere Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitată 

pentru Salubritate A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii 101/2006 privind serviciile de salubrizare a 

localităților modificată prin Legea 99/2014 republicată; 

Având în vedere prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere H.G. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de 

servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiune de servicii;  

Având în vedere Contractul de Finanțare a Proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor în județul Iași” nr. 69/30.05.2017, încheiat între Consiliul Județean Iași și 

MDRAPFE; 

Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 1166 din data de 23.02.2018 precum și rapoartele 



de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni prin 

care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma și cu conținutul inițiat de către primar,  

Având în vedere că s-au respectat prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională,  prin publicarea anunțului nr.788/07.02.2018 și afișarea proiectului de 

hotărâre în termenul legal la sediul și pe site-ul instituției, 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14. din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aproba modalitatea de organizare, funcționare și realizare a următoarelor 

activități componente ale serviciului de salubrizare la nivelul UAT Comuna Oțeleni, sub forma 

gestiunii delegate: 

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori, 

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. 

c) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale și deșeuri 

similare. 

d) sortarea deşeurilor municipale și a deșeurilor similare. 

e) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor. 

f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare 

și transport a deșeurilor municipale în județul Iași prevăzut în anexa nr. 1.  

Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii operării stațiilor de 

transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași  prevăzută în anexa 

nr.2. 

Art.4. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune privind 

delegarea activității de colectare și transport a deșeurilor în județul Iași, prevăzută în anexa nr. 3, 

constituită din următoarele documente: 

 Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în județul Iași; 

 SecțiuneaI - Fișa de date a concesiunii;  

 Secțiunea II - Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în județul Iași; 

 Secțiunea III - Formulare;  

 Secțiunea IV - Contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a 

deșeurilor municipale în județul Iași;  

 

Art.5. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune privind 

delegarea activității de operare a instalațiilor aferente proiectului „Sistem de management 



integrat al deșeurilor în județul Iași” ce conține următoarele documente ce sunt cuprinse în anexa 

nr. 4: 

 Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activității de operarea a 

instalațiilor aferent SMID în județul Iași;  

 Secțiunea I - Fișa de date a concesiunii;  

 Secțiunea II - Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de operare a stațiilor 

de transfer și a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în județul Iași; 

 Secțiunea III - Formulare;  

 Secțiunea IV - Contract de delegare a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer 

și a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în județul Iași  

Art.6. Se mandatează d-na/d-nul Gherăescu Felician Mihai , reprezentant  al UAT 

Comuna Oțeleni ca în numele și pentru UAT Comuna Oțeleni să aprobe și să voteze în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași 

documentațiile menționate la art. 2 -  5 așa cum sunt ele  prevăzute în Anexele 1-4, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate 

A.D.I.S. Iași, pentru: 

     a) publicarea anunțurilor de participare aferente procedurilor de atribuire a contractelor 

prevăzute la art. 4 și 5;  

     b) publicarea documentațiilor de atribuire prevăzute la art. 4 și art. 5, efectuarea oricărui act 

necesar derulării procedurii de atribuire: elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de 

operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor documentațiilor de atribuire și a 

documentelor aferente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, efectuarea 

modificărilor și a completărilor documentațiilor de atribuire și a documentelor aferente în 

conformitate cu schimbările legislative, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea 

dosarului de concesiune, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul procedurii de 

licitație.  

Art.8. Se mandatează Președintele A.D.I.S. Iași să semneze, în numele și pe seama UAT 

Comuna Oțeleni contractele de delegare de gestiune prin concesiune privind  delegarea 

activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a 

instalațiilor aferente proiectului SMID în județul Iași.  

Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, Primarului comunei Oțeleni, Instituției Prefectului Judeţului Iași 

şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 26 februarie 2018 

 

 

 


