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ANUNT  
              

 

In  conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică, 

ADUCEM LA CUNOSTINTA PUBLICA 

următoarele : 

PROIECTE DE HOTARARE 

privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni 

,  judeţul Iaşi către un operator licenţiat 

 

Anexam prezentului anunţ : 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind delegarea gestiunii Serviciului Public de 

Salubrizare al comunei Oțeleni ,  judeţul Iaşi către un operator licenţiat,   inregistrat la 

nr. 3003 din 30.07.2016; 

           Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarare inregistrata la nr. 3002 

din 30.07.2016 ; 

           Proiectul de hotarare va fi supus spre analiză , dezbatere si aprobare in sedinta 

ordinara din luna august 2016 ;. 

            Persoanele interesate pot inainta sugestii, opinii si propuneri cu valoare de 

recomandare la secretarul comunei , pana la data de 30.08.2016, la : 

- telefon : - 0232718246 ; 

- fax : 0232718246  

- prin posta la adresa : Primaria Oteleni, sat. Oteleni, comuna Oteleni, judetul 

Iasi 

- la  biroul secretariat  - 

 

Sectretarul comunei, 
 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȚELENI 

JUDEŢUL  IAŞI 

Nr. 3003 din 30.07.2016 
Proiect de hotărâre  

privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni 

,  judeţul Iaşi către un operator licenţiat 

 

Consiliul local al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi ; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Oţeleni, județul Iaşi, 

înregistrat la nr. 3003 din 30.07.2016 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de 

Salubrizare al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi către un operator licenţiat; 

- Nota de fundamentare întocmită de Primarul comunei Oţeleni, înregistrată la 

nr. 3002 din 30.07.2016; 

- Referatul întocmit de referent, Manghiuc Florin, înregistrat la nr. 3001 din 

30.07.2016 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind delegarea 

gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi către un 

operator licenţiat; 

- Solicitările venite din partea domnului Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai; 

- Prevederile Hotărârii nr. 27/30.06.2010 a Consiliului local al comunei Oțeleni, 

județul Iași privind aprobarea înfiinţării Serviciului de salubrizare în comună Oţeleni, 

judeţul Iaşi; 

- Prevederile Hotărârii nr. 5/18.02.2009 a Consiliului local al comunei Oțeleni, 

județul Iași privind aprobarea asocierii comunei Oţeleni, judeţul Iaşi cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi (A.D.I.S.); 

- Prevederile Hotărârii nr. 12/26 .03.2009 a Consiliului local al comunei Oțeleni, 

județul Iași privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 (r1) a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Prevederile O.U.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

- Prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Prevederile Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - 

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Prevederile H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de 

gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii cadru privind 

organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie - cadru a ofertelor pentru 

serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului - cadru de delegare a 

gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- Prevederile art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- 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; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat 

la nr. ______din ____________2016 prin care se avizează favorabil/nefavorabil 

proiectul de hotărâre; 



- Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local 

Oţeleni, înregistrat la nr. _______ din __________2016, prin care se avizează 

favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre; 

Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 3004 din 

30.07.2016 şi afişarea proiectului de hotărâre la sediul instituţiei; 

- Prevederile art. 36, alin. 2 lit.” d” şi alin.6, lit.” a”, punct 14 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin.1, lit.” b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PROPUN: 

Art.1. – Aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a 

Serviciului Public de salubrizare al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi, ca gestiune delegată. 

Art. 2. Se aprobă delegarea activităţii de colectare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere, cu excepţia deşeurilor toxice periculoase şi a celor cu regim special, 

în satele componente ale comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.09.2016, 

către un operator licenţiat, pe bază de contract până la implementarea proiectului „Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”. 

 Art. 3. Atribuirea contractului se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei 

privind achiziţiile publice.  

 Art. 4. Se împuterniceşte primarul comunei Oţeleni, domnul Aiojoaei Ciprian, să 

semneze contractul de de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 

Art.5. – Secretarul comunei Oțeleni, judeţul Iaşi va comunica un exemplar din 

prezenţa hotărâre primarului comunei Oțeleni, judeţul Iaşi, compartimentului financiar - 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, precum şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios 

administrativ. 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 



 
ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 Nr.  3002 din 30.07.2016 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Având în vedere: 

- Referatul întocmit de referent, Manghiuc Florin, înregistrat la nr. 3001 din 

30.07.2016 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind delegarea 

gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi către un 

operator licenţiat; 

- Solicitările venite din partea domnului Viceprimar, Gherăescu Felician Mihai; 

Prevederile legale :  

    - Hotărârii nr. 27/30.06.2010 a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul 

Iași privind aprobarea înfiinţării Serviciului de salubrizare în comună Oţeleni, judeţul 

Iaşi; 

-  Hotărârii nr. 5/18.02.2009 a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul Iași 

privind aprobarea asocierii comunei Oţeleni, judeţul Iaşi cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubritate Iaşi (A.D.I.S.); 

-  Hotărârii nr. 12/26 .03.2009 a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul Iași 

privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI; 

-  Legea nr. 101/2006 (r1) a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 51/2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 

cu modificările şi completările ulterioare; 



- Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

- Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-  H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii cadru privind organizarea, 

derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, a criteriilor de selecţie - cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare 

de utilităţi publice şi a Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

-  art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- 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. 

Vă propun să analizați și să aprobați:  

1.Modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a Serviciului Public de 

salubrizare al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi, ca gestiune delegată. 

2.Delegarea activităţii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, cu 

excepţia deşeurilor toxice periculoase şi a celor cu regim special, în satele componente 

ale comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, începând cu data de 01.09.2016, către un operator 

licenţiat, pe bază de contract până la implementarea proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”. 

3.Atribuirea contractului se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei privind 

achiziţiile publice.  

4.Se împuterniceşte primarul comunei Oţeleni, domnul Aiojoaei Ciprian, să semneze 

contractul de de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 Nr. 3001  din 30.07.2016 

 

Referat, 
 Subsemnatul Manghiuc Florin  , referent – responsabil cu achizițiile 

publice , prin prezenta vă propun inițierea unui proiect de hotărâre delegarea gestiunii 

Serviciului Public de Salubrizare al comunei Oțeleni ,  judeţul Iaşi către un operator 

licenţiat. 

                     Solicitarea are la bază :  

- expirarea contractului de salubritate ; 

- adresele venite privind protecția mediului; 

- numeroasele solicitări venite din partea cetățenilor privind salubritatea  

Prevederile legale :  

    - Hotărârii nr. 27/30.06.2010 a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul 

Iași privind aprobarea înfiinţării Serviciului de salubrizare în comună Oţeleni, judeţul 

Iaşi; 

-  Hotărârii nr. 5/18.02.2009 a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul Iași 

privind aprobarea asocierii comunei Oţeleni, judeţul Iaşi cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubritate Iaşi (A.D.I.S.); 

-  Hotărârii nr. 12/26 .03.2009 a Consiliului local al comunei Oțeleni, județul Iași 

privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI; 

-  Legea nr. 101/2006 (r1) a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 51/2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 



- Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-  H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii cadru privind organizarea, 

derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, a criteriilor de selecţie - cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare 

de utilităţi publice şi a Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

-  art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- 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; 

 

 

 

REFERENT, 

Manghiuc Florin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


