CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDE UL ARAD
PROIECT
HOT RÂREA NR.
din data de ____________

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separat şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activit i
comerciale din industrie şi institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, f r a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din comuna Livada
jude ul Arad

Consiliul Local al comunei Livada
Având în vedere :
- Adresa nr. 850/25.04.2017 a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Jude ul Arad;
- expunerea de motive
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit a) pct. 14 din Legea. nr. 215/2001, a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare;
- Prevederile art. 22 alin. 3) şi alin. 4) din Legea nr. 22/2006, a serviciilor comunitare de utilit i, cu
modific rile şi complet rile ulterioare
- Prevederile art. 6 alin. (1) lit e) lit. h) şi art. 8 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localit ilor, republicat
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administra iei publice locale, republicat , cu modific ri
şi complet rile ulterioare:
HOT R ŞTE:
Art. 1 Se aprob organizarea şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv
colectarea separat şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite
din activit i comerciale din industrii şi institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, f r a aduce
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din
jude ul Arad, -comuna Livada , prin gestiune delegat .
Art. 2 Se aprob Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a activitatilor din

cadrul serviciului de salubrizare a Comunei Livada incluzand localitatile Livada i
Sînleani , conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre.
Art. 3 Se aprob caietul de sarcini i model contract de concesiune a unor activit i al serviciului
de salubrizare conform anexei nr. 2 la prezenta hot râre.
Art. 4 Se împuterniceşte primarul comunei Livada s semneze în numele şi pe seama Consiliul
Local al comunei Livada documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hot râri.
Art.5 Documenta iile de atribuire aprobate prin prezenta hot râre pot fi modificate pe parcursul
derul rii procedurilor de achizi ie, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv modific rile
necesare şi impuse de c tre Agen ia Na ional pentru Achizi ii Publice, urmare evalu rii
documenta iei de atribuire, în vederea post rii în Sistemul Electronic de Achizi ii Publice sau de

alte institu ii cu atribu ii în acest sens/operatori economici interesa i, dup caz, urmare r spunsurilor
la clarific rile solicitate pe parcursul derul rii procedurii.
Art. 6 Prezenta hot râre se comunic cu:
- Primarul comunei Livada
- Compartimentul achizi ii din cadrul Prim riei comunei Livada ,
- Institu ia Prefectului –Jude ul Arad.
Ini iator de proiect
Bimbo Iosif

,

Secretar,
R c nel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIAL , BUGETFINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,
AGRICULTUR , GOSPOD RIRE
COMUNAL , PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separat şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activit i
comerciale din industrie şi institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, f r a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din comuna Livada
jude ul Arad,
Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezen i:
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie
dna.FLORINCU A ALEXANDRINA –secretar
dl. T R AN NELU –membru
dl. TEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru
dl.P IU AN NICU-SIMION – membru
dl.AUREL B LA -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru
S-a dezb tut proiectul de hot râre privind delegarea gestiunii serviciului public de
salubrizare, respectiv colectarea separat şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, provenite din activit i comerciale din industrie şi institu ii, inclusiv frac ii
colectate separat, f r a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori, din comuna Livada , jude ul Arad , hot râre care se
avizeaz _______________________.

Preşedinte
erb Militon

Secretar
Florincu a Alexandrina

Expunere de motive
Având în vedere adresa nr. 850/25.04.2017 transmis de c tre Asocia ia de
Dezvoltare Intercomunitar Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Jude ul
Arad , prin care ni se men ioneaz faptul c pentru demararea procedurii de
delegare a serviciului de salubrizare la niveul UAT Livada nu este necesar
acordul ADISIGD , precum i obliga iile prev zute la art. 6 din Legea 101/2006
a serviciului de salubrizare a localit ilor, republicat alin. 1 i 2 ” 1)

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe
exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a
localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de
înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de
investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară,
corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a
localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;
c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind
reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare,
cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia
mediului în vigoare;
d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare
intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes
comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de
salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr.
51/2006, republicată;
e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de
transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea
atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând
patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativteritoriale aferente infrastructurii serviciului;
f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea
serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea
infrastructurii aferente;
g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea
programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de
salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări
şi modernizări;
h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a
regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a
regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de
A.N.R.S.C.;
i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai
serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;
j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru
implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor, în
vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;
k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru
servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de
operator în conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi
aprobate de A.N.R.S.C.;
──────────
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.
109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 6 august 2007.
──────────
m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi
operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre
părţi;
n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu
operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat
ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de
salubrizare;
o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;
p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în
condiţiile prevăzute la lit. k);
q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau
obligaţiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea
obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor
uzaţi din deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În cazurile de nerespectare de către operatori a
obligaţiilor contractuale asumate, autorităţile administraţiei
publice locale pot solicita, pe baza unor analize şi justificări
fundamentate, retragerea licenţei de către A.N.R.S.C., penalizări
sau daune-interese, pot încasa garanţiile de bună execuţie sau pot
rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare.

Precum i prevederile art. 36 alin. 2 lit d) şi alin. (6) lit a) pct. 14 din Legea. nr.
215/2001, a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare, consider oportun i necesar aprobarea proiectului de hot râre privind
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separat şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din
activit i comerciale din industrie şi institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, f r a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori, din comuna Livada , jude ul Arad

Primar
Bimbo Iosif

Raport de specialitate

Subsemnata R c nel Ionela Nadia, secretar al comunei Livada jud. Arad ,
în urma analizei proiectului de hot râre privind delegarea gestiunii serviciului
public de salubrizare, respectiv colectarea separat şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activit i
comerciale din industrie şi institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, f r a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori, din comuna Livada , jude ul Arad, precum i a adresei nr.
850/24.04.2017 transmis de c tre Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Jude ul Arad prin care se
men ioneaz c nu este necesar acordul acestei asocia ii pentru a se delega
serviciul de salubrizare la nivelul UAT Livada , consider oportun aprobarea
acestui proiect de hot râre de c tre Consiliul local Livada.

Întocmit
Secretar
R c nel Ionela Nadia

