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privind -aprobares doenmentelor necesare demarãrii procedurii de licita;e publieá orgflitA In
cdcrca atrihuirli Contractului de delegare a gestiunil serviciulul de operare instaiaii
Deeuri municipale in judeul Bactu
Consihul Local
data de 30.04.2014;

al oraului Comãneti, jud,BacAu, ^111trunit in sedinju extraordinari din

Având in vedere:
Adresa comuna nr.96/24.02.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunjtara pentru Salubrizare
privind necesitatea aprobarii documentaiei de atrihuire pentru Dclegarea gestiunii serviciului de
operare instalaii deeuri municipale din judetul Bacãu " i nr.2516/24..02.2014 a Consiliului
Judetean Bacu Unitatea de Implementare a Proiectului
Raportul nr.36109/29.04,2014al Serviciului Adminis ;ie Publica Locald din cadrulaparatului
de specialitate al Primarului oraului Comãneti,
Expunerea de motive rir.36110/29.04.2014 a Primarulul oraului Comineti,
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliulul Local Comãne1i:
In conformirate Cu:
prevederile art.867-870 din Codul civil, republicai;
prevederile art.123 alin.(.l)din Legea adn,inistraliei publice locale nr.215/200I, republicatL.cu
modi tic1rile i completri le u kerioare:
prevederile Legii nr.51/2006 a servicillor comunitare de utilItAi publice. actualizatà:
prevederile art.59 lit. d) din Legea nr.21 I / 2011 privind regirnul deeurilor; prevederile arLS,
per.d), e) §1 I), an. 16 alin.(3), lit!) §i Iltg) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru
Salubrizare Bacãu, prevederile Contractulul de Finanare nr. 131826/11.04.2011 mncheiat Intre Consiliul
Judeean Bacäu i Ministerul Mediului i Pdurilor in vederea irnpIementrii proiectului Sistern integrat
de management al dceuritor solide in judetul Bacu",
ale Uotrárii Consiliului Local al oraului Comaneti nr.163/20. 12.20 10 pentru aprobarea
I)ocurnentului de pozie privind modul de implementare a proiectului .Sistem integrat de management
al decuriIor solide fnJudetul Bacau",
ale Hotrãrii Consiliului Local al orauIui Comàneti nr.152/26.1 1.2013 pentru aproharea
Actului aditional nr. I la Documentul de pozitie privind modul dc implementare a proiectului ,Sistem
integral de management at deeurilor solide injude;uI Bacàu"
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in terneil art.36 alin.2 Iit.d) aliti.4 liii') i alin.6 lit.a), pct.14 precum i al arl.45 alin.3 din
Legea administrtiei publice locale nr.215/2001, republicatä, en rnodificãrile i completrile
ulterioare, adoptã urmâtoarea
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Art.L Sc aprohà ca modalitate de oranizare. fuuc(onare i reajizare a serviciului de operare
instalalii deeuri municipale la nivelul judeului Bacau, gestiunea delegatL
Art.2. Sc aprohi SLudiu1 de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciulul de operare
instalatU deeuri mutucipale in judetul BacAu'. in thn,ia prezentath in Anexa 1. care face parte
integranta din prezerna hotarare.
Art3. Se aprob "Documentatia de atribuire penru delegarea gestiunii servicillor de operare
instalaii deeuri tnunicipale in judetul Bacãu'. conform Anexei II, care face parte integranta din
prezenta hotärãre i care cuprinde urmätoare!e seciuni;

• Sectiunea I - Fia De Date;
• Sectiunea Il - Cajet de Sarcini:
• Sectiunea III Formulare;
• Sectiunea IV - Conditji Contractuale.
Art.4. Sc aprob
Regulamentul serviciului de salubrizare judetul Bacãu". aa curn este
prevàzut in Ane,ca III , care face parte integrantA din prezenta hotãrâre.
Art,5. Sc imputernjccte d-nuj PRIMAR - ec.Viorel Miron, reprezentantul orauIui
Comãneti in Adunarea Generalä a Asociatici de Dezvoltare Intercom unitarã pentru Salubrizare
Bacu. sã voteze in conlhrrnitate Cu prciveclerile art. 1-4 din prezenta hotirire, in Adunarea (ieneralã a
Asociaic i de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubrizare Bacau.
Art6. Se imputernicete d-nul PRIMAR - ec.Viorel Miron. reprezentantul orau1ui
Comnetj in Adunarea Generalä a Asocia;jei de Dezvoltare Intercomunjtarä pentru Salubrizare
Bacau, sd voteze components Comisiei de licitatie pentru derularea procedurii de licitatie public
organizata in vederea atrihuirti "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatil
deeuri municipale in Judetul Bacâu, in Adunarea Generalà
a Asociatiei de Dezvoltare
Intercornunjtarâ pentru Salubrizare Bacu.
Art.7. Sc acOrda mandat Asocialiei de Dezvoltare Intercom unitara pentru Salubrizare Bacau
ADIS. Cu sediul in Bacau, str. Marasestj, nr. 2, mun. Bacau, inscrisa in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor de In grefa Judecatoriel Bacau cu nr.6 /A / 28.01.2010, pentru:
a). publicarea anuntului de participate aferent procedurii de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de operare insta!alii deseuri municipale IrijudeuI Bacãu;
I,). publicarea documentaiei de atrihuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de operate
instalatil deeuri muni.cipale in judeuI Bacu. prevàzure Is ait3 din prezenta hotarre;
c). derularea procedurii de achizilie aferenvi atrihuirii "Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare instalatil deeuri municipale in judeuI Bacau" (clahorarea rAspuiisuriior la
ctariflcrjIe inaintate de pusihilii ofertanti, efectuarea modifjcärjlor necesare in Iia de Date a
Achiziiei. dupa caz. evaluarea ofertelor. Intocmirea dosarului achiziliei publice, elaborarea
rapoartelor din earul procedurii de achizie i once alte documente necesare derulàrii i flnalizärii
procedurii dc aehzitie):
d). semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deeuri
municipale in judeul Bacãu, in numele i pe seams OrauIui Cománeti, pnin reprezentantul legal a]
Asocjajej de Dezvoltare IntercornLlnitaO pentru Salubrizare Bacau.
Art.8. Se revocä HCL rir45/07.04.2014 pentru respingerea proiectuiui de hotrâre pnivind
aprobarea documentelor necesare demarnii procedurii de licitatie public organizata In vederea
atrihuirii Contractultjj de delegate a gestiunil serviciului de operare instaiaii Deeuri inunicipale in
juderul Bacu,
Art.9. Prezenta hotãrãre va ft coniuncath Corisiljuluj Judetean Bacãu - Unitatea de
Implementare a Proiectului .Sistcrn integrat de management al deeuniIor solid in judeu1 Bacau".
Asocia;iei de Dezvoltare- lntercornunitarã pentru Salubrizare Bacau, Primarului orauIui ComAneti i
a fiadusã la cunotinã publicà, in condiiiIe Iegii.
Preedinte deedin;ã.
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