
                                                                                                      

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea documentelor necesare demararii 

procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport 

deseuri municipale in judetul Bacau 

 

Consiliul local al  Municipiului Oneşti  întrunit astăzi în şedinţa extraordinară din data de 
20 noiembrie 2013; 

Având în vedere prevederile  art.867-870 din Codul civil, republicat; prevederile art.123 
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
actualizata; prevederile art. 59 lit.d) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;  prevederile 
art.5, pct.d),e) si f), art. 16 alin (3), lit. f) si lit.g) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau, prevederile Contractului de Finantare 
nr.131826/11.04.2011 incheiat intre Consiliul Judetean Bacau si Ministerul Mediului si 
Padurilor in vederea implementarii proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor 
solide in judetul Bacau”, ale Hotararii Consiliului Local al municipiuluiOneşti, nr. 
103/17.12.2010 pentru aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. 

Avand in vedere adresa comuna  nr. 380/13.11.2013 a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Salubrizarte privind necesitatea aprobarii documentatiei de atribuire 
pentru  ”Delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale din judetul 
Bacau ” si  nr.15723/13.11.2013 a Consiliului Judetean Bacau – Unitatea de Implementare a 
Proiectului ; 

Văzând Expunerea de motive nr.6723/15.11.2013 a Primarului Municipiului Oneşti – 
Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate nr.6724/15.11.2013 al Serviciului 
monitorizare servicii publice şi control al activităţii de transport, precum şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al MunicipiuluiOneşti. 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d) alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a), pct.14, precum şi al art.45 alin.3 şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare, 



 

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1 – Se aproba ca modalitate de organizare, functionare si realizare a serviciului de 
colectare si transport deseuri municipale la nivelul judetului Bacau, gestiunea delegata. 

Art.2 – Se aproba “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 
colectare si transport deseuri municipal in judetul Bacau”, in forma prezentata in  Anexa I, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3 – Se aproba “Documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de 
colectare si transport deseuri municipal in judetul Bacau”, conform Anexei II, care face parte 
integranta din prezenta hotarare si care cuprinde urmatoarele sectiuni: 

Sectiunea I – Fisa De Date; 

Sectiunea II – Caiet de Sarcini; 

Sectiunea III – Formulare; 

Sectiunea IV – Conditii Contractuale. 

Art.4. – Se aproba “ Regulamentul serviciului de salubrizare  judetul Bacau”,  asa cum 
este prevazut in Anexa III, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. – Se imputerniceste d-nul Medianu Laurenţiu, reprezentantul  Municipiului Oneşti  
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa 
voteze in conformitate cu prevederile art.1-4 din prezenta hotarare, in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 

Art.6. – Se imputerniceste d-nul Medianu Laurenţiu, reprezentantul  Municipiului Oneşti  
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa 
voteze componenta   Comisiei de licitatie pentru derularea procedurii de licitatie publica 
organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si 
transport deseuri municipale in judetul Bacau”,  in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 

Art.7. – Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare 
Bacau – ADIS, cu sediul in Bacau, str. Mărăşeşti, nr.2, municipiul Bacau, inscrisa in Registrul 
Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Bacau cu nr. 6/a/28.01.2010, pentru: 

a). publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau; 

b). publicarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si 
transport deseuri municipal in judetul Bacau, prevazute la art.3 din prezenta hotarare; 

c). derularea procedurii de achizitie aferenta atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii 
gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau” (elaborarea 
raspunsurilor la clarificarile inaintate de posibilii ofertanti, efectuarea modificarilor necesare in 



Fisa de Date a Achizitiei, dupa caz, evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, 
elaborarea rapoartelor din carul procedurii de achizitie si orice alte documente necesare derularii 
si finalizarii procedurii de achizitie); 

d). semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri 
municipale in judetul Bacau, in numele si pe seama UAT Oneşti, prin reprezentantul legal al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 

Art.8 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judetean Bacau -  Unitatea  de 
Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 
Bacău”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului 
Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Vicenţiu Jitcovici 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                       Secretarul Municipiului 

                                                                                       Cons.jur. Daniel Spânu 
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