
U

JUDETUL TIMI$

COMUNA TORMAC

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea:

infiinlErii Serviciului public de salubrizare pentru activitilile de colectare-transport deSeuri

municipale Ia nivelul judelului Timig, care va deservi unitllite administrativ teritoriale din

aria de operare a judelului Timig - membre ale ADID Timig;

Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de

colectare - transport al degeurilor municipale din cele cinci zone ale judelului Timiq;

Regulamentului de organizare 9i funclionare a serviciului public de salubiizare din

judelul Timig gi a indicatorilor de performanli

Documentaliei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de

colectare - transport al degeurilor municipale din zona3 judelul Timiq.

consiliul Local al comunei TORMAC intrunit in sedinta ordinard

Avdnd in vedere:

o Raportul comisiei pentru administralie publica locald din cadrul Consiliului Local Tormac;

' Documentul de pozilie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de

management al deseurilor in judelul Timig" semnat de membrii Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitard Degeuri Timig;

o Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Degeuri Timig

' Dispoziliile Legii ru. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile

gi completdrile ulterioare,

o Dispoziliile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitdfilor, cu modificarile gi

completdrile ulterioare,

' Dispoziliile OUG 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd,'a contractelor de

concesiune de lucrlri publice gi a cbntractelor de concesiune de servicii, aprobatd cu modificdri
' 

Si completdri prin Legea 33712006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOTARARE



In temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin.

qi art. 125 din Legea nr.21512001 privind

ulterioare,

2lit. a, i, d, alin. 3 lit.

administra{ia public6

b, alin.6 lit. a pct. 14, art. 45, art. 115

local6, cu modificdrile qi completdrile

HorARAgrE
Art. l. Se aprobd infiinlarea Serviciului public de salubrizare pentru activitdlile de colectare-

transport de$euri municipale la nivelul judelului Timig, care va deservi unitdlile administrativ

teritoriale din aria de operare a judelului Timig - membre ale ADID Timi9, in scopul delegdrii de

gestiune, prin concesionarea acestuia.

Art- 2. Se aprobd gestiunea delegatl ca modalitate de gestiune a serviciului public de colectare -

transport de$euri municipale din cele cinci zone ale judelului Timig, prin incheiereaacinci contracte

de concesiune de servicii, c6te unul pentru fiecare zond de colectare, astfel cum aceste zone au fost

stabilite prin Proiectul "Sistem integrat de management al deSeurilor in judelul Timig".

Art 3. (1) Se aprobd Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract de concesiune

a activit5lii de colectare - transport degeuri municipale din cele cinci zone ale judelului Timis (anexd

laprezenta Hotdrdre).

(2) Se aprobl Regulamentul de organizare fi funclionare a serviciului public de salubrizare din
judelul Timi$ $i indicatorii de performantl anexl la caietul de sarcini (anexd laprezentaHotdrflre).

(3) Se aprobd Documentafia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de

colectare transport al de$eurilor municipale in judelul Timif - compusd din Caiet de sarcini Si Anexe la

acesta, Fi$a de date a achiziliei, Formulare, Model de contract de delegare prin concesiune a gestiunii

serviciului public de colectare - transport degeuri municipale in judelul Timiq - zona 3 in vederea

lansdrii procedurii de achizilie publici (anexe la prezentaHotdr6re).

Art. 4. (1) Se aprobd ca procedura de achizilie publica s5 se facd prin licitalie deschisi - pe loturi
aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare

transport al degeurilor municipale din cele cinci zone ale judelului Timig si se 1'ac6 pentru o durati
de 10 ani.

(2) Se mandateazA ADID Timig sd organizeze gi sd deruleze procedura de achizilie publica privind

delegarea gestiunii prin'concesiune a activitdlii de colectare - transport degeuri municipale din cele

cinbi zone ale judelului Timig, prin licitalie deschisi, in calitate de Autoritate Contractanti, in numele

Si pe seama comunei Tormac membrd ADID Timig, inclusiv sd opereze modificdrile impuse gi

necesare in documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente, solicitate de Agenlia



Nalionala pentru Achizitii Publice (ANAP) urmare evaludrii documentatiei de atribuire, in vederea

postdrii in Sistemul Electronic de Achizilii Publice (SEAP), sau de alte institulii cu atribulii in acest

sensl operatorii economici interesali, dttpd, caz, urmare rlspunsurilor la clarificdri solicitate pe

parcursul deruldrii procedurii.

Art. 5. Se mandateazd Preledintele ADID Timig sd semneze, ?n numele gi pe seama comunei Tormac

contractul de delegare de gestiune prin concesiune, in conformitate cu art. 10 alin. (3) din Documentul

de pozitie, dupd aprobarea de cltre AGA ADID a hotdr6rii de atribuire a contractului de delegare prin

concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport deSeuri municipale in judelul Timiq -
zona3 dupd parcurgerea procedurii de atribuire.

Art. 6. Se mandateazi ADID Timig pentru monitorizarea executdrii contractelor de delegare prin

concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport degeuri municipale in judelul Timig

gi pentru urmdrirea indeplinirii obligaliilor asumate de operatori.

Art.7.ln conformitate cu dispoziliile art.21 alin (1) dinStatutul ADID, se mandateazd,Dl Csaki

Karol-Ion-Lucian avdnd funclia de primar pentru areprezenta comuna Tormac in Adunarea Generald a

ADID Timi9, pentru a vota gi semna in numele gi pe seama comunei Tormac Hotardrea AGA a ADID

Timi9, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hot6r6ri.

Art. 8. Prczentahotdr6re se va comunica :

o Instituliei Prefectului Judelului Timis

. Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Deseuri Timis

o D-Lui Csaki Karol-lon-Lucian ;

Art. 9. Prezenta hotdrdre se va aduce la cunoStinla publicului prin af,rsare la sediul Prim6riei 9i pe site-

ul www.tormac.ro;

Presedinte de gedintl - Consilier:

Contrasemneazil,


