T,,,TUL

TIMI$

COMUNA TORMAC
CONSILIUL LOCAL

norAnARE

Nr. \6 I 3\" o>. ter(\

privind aprobarea contractului,,Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare - transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale judelului TimiS - Lotul 4 servicii de colectare Si transport deSeuri Zona 3 Deta", din cadrul proiectului
,rSistem Integrat de Management al Degeurilor in Jude{ul Timiq"

Consiliul Local al Comunei TORMAC , intrunit in sedin!6 ordinard;

Avind in vedere:
Adresa inregistratd la Primdria Comunei TORMAC sub nr. 2909

I

28.07.2017, prin care

se solicitd de cdtre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard a Deqeurilor Timiq aprobarea

incheierii Contractului ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare
transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale judelului Timi;

-

-

Lotul 4 - servicii

de colectare Si transport deSeuri Zona 3 Deta,,

Documentul de pozilie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de
management al deqeurilor in judelul Timiq" semnat de membrii Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard Degeuri Timiq,
Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare Deqeuri Timiq,

Raportul procedurii de atribuire a Contractului ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a

serviciilor de colectare - transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale judelului
TimiS

-

Lotul 4

-

servicii de colectare qi transport deqeuri Zona 3 Deta,, din cadrul

proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deqeurilor in Judelul Timiq" incheiat sub
nr. 1345124.07.2017 de cdtre ADID Timiq,
Hotdrdrea Consiliului Local

al

Comunei Tormac

nr.

412016

prin care s-a aprobat

infiinlarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Deqeuri Timiq, precum qi documentalia de atribuire pentru delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deqeurilor municipale
din cele cinci zone ale judelului Timiq,

linAnd cont de prevederile legale in materie, respectiv:
qi completdrile ulterioare,

Prevederile Legii nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localitililor, cu modificarile
qi completdrile ulterioare,

Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitAtile specifice
serviciului de salubrizare a localitdtilor,

Prevederile Ordinului ANRSC
Re

nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea

gulamentului-cadru al serviciului de salub rizar e a 1o calitdlilor,

Prevederile Ordinului A.N.R.S.C.

nr. ll2 din 9 iulie

2007 privind

aprobarea

Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitalilor,
Prevederile OUG 19612005, art.9, alin. 1, lit c privind fondul pentru mediu,

Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor 9i pddurilor

m.

241312016 privind

aprobarea normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu,

2lll20l1, privind regimul deqeurilor,
Prevederile OUG nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie public[, a
Prevederile Legii nr.

contractelor de concesiune de lucriri publice gi a contractelor de concesiune de servicii,

Prevederile HG nr. 7tl2OO7 pentu aprobarca normelor de aplicare a prevederilor referitoarc la
atibuirea contactelor de concesiure de lucrdri publice si a contactelor de concesilme de servicii din
Ordonar{a de urgenta a Guvemului nr. 3 4D006,

in temeiul prevederilor art.39 alin.2, ale art. 92, ffit. 115 alin. 1 lit. b qi art. 125 din
Legea nr. 21512001 privind administralia publicd local[, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, adoptd prezenta

HOTARARE:

Art. 1 Se aprobi incheierea Contractului
colectare

-

prin concesiune a serviciilor de
transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale judelului Timi; Lotul 4
,,Delegarea gestiunii

servicii de colectare Si transport deseuri Zona 3 Deta,, al cdrui model a fost aprobat prin
Hot6rdrea AGA ADID Timiq nr. 2111.05.2016, cu modificdrile aduse prin Decizia CNSC nr.

l750lc9ll96lll3.l0.20l6 (postatd in SEAP in 20.10.2016) Anexei 9 qi Art. 26 alin. 1 din
Modelul de contract, cu operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L.
- LIBRO EVENTS
S.R.L., care a fost desemnat c0qtigdtor prin Raporlul procedurii de atribuire m. 1345124.07.2017.

Art. 2 incepdnd cu Data de incepere a Contractului ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciilor de colectare - transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale judelului Timiq
-

,otul 4 - servicii de colectare Si transport de;euri Zona 3 Deta,,, astfel cum a fost definitd in
modelul de contract din documentalia de atribuire aprobatd prin Hotdrdrea AGA ADID Timiq nr.
2111.05.2016, se aprob6 urm[toarele Tarife pentru prestarea Serviciului (fbrd

Tariful pentru "Colectare separatd gi transport separat al
degeurilor menaj ere, inclusiv fraclii colectate separat,

7,1

I

TVA):

leil persoan5/lun[

pentru persoane ftzice din mediul urban"

Tariful pentru "Colectare separat[ gi transport separat al

3,15 lei persoand/hurd

deqeurilor menajere, inclusiv fraclii colectate separat, pentru
persoane fizice din mediul rural"

Tariful pentru "Colectare separatd qi transport separat al

328,10lei/tond

deqeurilor similare provenind din activitdli comerciale din

industrie, comer!

qi institulii, inclusiv fraclii

colectate

separat"
Suma alocatd cheltuielilor cu conptierttizarea qi informarea

170.000lei/an

Redeven!a

50.101,31lei/an

Art. 3 Se menline mandatul acordat prin HCL nr 412016 Preqedintelui ADID Timiq pentru
semnarea, in numele qi pe seama Comunei Tormac, Contractului ,,Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare

iudelului Timi;

-

Lotul 4

-

-

transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale

servicii de colectare Si transport de;euri Zona 3 Deta,,, dupd

aprobarea de cdtre Adunarea Generald a Asocialilor Implicafi

5 alin.l lit.

f qi art. 20 alin. 2 din Statutul ADID

operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L.
ca

-

ADID (in conformitate cu disp.

art.

Timiq) incheierii contractului de delegare cu

LIBRO EVENTS S.R.L.,

desemnat c6qtigdtor

urnare a parcurgerii qi finalizdrii procedurii de atribuire.

Art. 4 Se menline mandatul acordat ADID Timiq de Comuna Tormac prin HCL m.

412016

pentru monitorizarea executdrii Contractului ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de

colectare

-

transport al deSeurilor municipale din cele 5 zone ale judelului Timiq - Lotul 4

-

servicii de colectare Ei transport deSeuri Zona 3 Deto,, si pentru urmdrirea indeplinirii obligaliilor
asumate de operatorul
ce priveqte realizarea

ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L. in

ceea

indicatorilor de performanld qi calitatea serviciului fumizat utilizatorilor.

Art. 5 in conformitate cu dispoziliile art.21din Statutul ADID Timiq, se acordd mandat special
Dl. Csaki Karol Ion Lucian avAnd funclia de primar pentru a reprezenta Consiliul Local al
Comunei Tormac in Adunarea Generald a Asocialilor implicali ADID Timiq avdnd ca obiect cele
aprobate prin prezenta horarare, pentru a vota qi semna,

in numele Consiliului Local al Comunei

Tormac Hotdrdrea Adundrii Generale a Asocialilor implicafi ADID Timiq.

-{rt. 6 Prezenta hotdrdre

se aduce la cunoqtinld publicd

prin afiqare la avizier qi publicare pe site-ul

propriu.

Art.7

Prezenta hotdrdre se comunicd:

-

Instituliei Prefectului Judelului Timiq;
Primarului Comunei Tormac
Departamentului/Serviciului Buget, Finante (Contabilitatellmpozite/Taxe)
caz;

-

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6 Deqeuri Timiq.

inte de sedinta

Contrasemneazd,

Secretarul comunei To

- Consilier:

-

dupd

