Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro ; site: www.primariaslatina.ro

Nr. 179/29.07.2020

HOTĂRÂRE
(proiect)
Privind: avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică
organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților
de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale
serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din cadrul „Sistemului de management
integrat al deseurilor” în judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina și
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa
ordinară/extraordinara din data de _______/__________2020.
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr. 53600/29.07.2020 al Primarului Municipiului Slatina;
- adresa nr. 1771/22.07.2020 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,Olt – Eco” înregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 52750/24.07.2020;
- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și art. 12-14
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, modificată prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2016;
- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată,modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2016;
- art. 1, art. 5 alin. (1) lit. a), h), m) și n), art. 6-8, art. 62-63 și art. 71-72 din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- art. 19 alin. (2) și (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
- prevederile Regulamentulului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al președintelui A.N.R.S.C.;
- prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului
Slatina, aprobat prin HCL nr.359/28.10.2015;
prevederile Proiectului „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Olt” cod SMIS 27022;
- prevederile Aplicației de Finanțare pentru proiectul „Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Olt”;
- prevederile art. 9, 10 și 11 din Contractul de Asociere încheiat între Județul Olt și
celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Olt în scopul realizării proiectului de
interes comun ,,Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Olt”, modificat
prin Actul aditional nr.1;

- art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) și f), art. 5 alin. (2) lit. q), t), x),y),
art. 16 alin. (3) lit. q), t), x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), f) și i) și art. 23 alin (3) lit. b) din
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO, modificat prin Actele
adiționale nr. 1 și 2;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina;
În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 2, , lit.”c” și lit.”d”, alin. 6 lit.”a” și lit.”b”
și alin. 7 lit. ”n”, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3, lit.”g” și prevederile art. 196 alin.
1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 - Se avizează „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare pentru activitățile de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor
fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt”, în
forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului
de salubrizare pentru activitățile componente prevăzute la art. 1, sub forma gestiunii
delegate.
Art. 3 – (1) Se avizează “Documentația de atribuire a contractului pentru
delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor
municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe
raza județului Olt”, în forma prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, cu
propunerile de modificare și completare menționate în anexa nr. 3 ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr. 2 cuprinde următoarele secțiuni:
• Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecţie pentru activităţile
serviciului delegat)
• Secțiunea II – Caiet de Sarcini
• Secțiunea III – Formulare
• Secțiunea IV – Contractul de delegare
• Secțiunea V – Studiu de fundamentare
• Secțiunea VI – Strategie de contractare
Art. 4 – Se împuternicește reprezentantul desemnat al Municipiului Slatina, ca în
numele și pentru Municipiul Slatina în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară OLT- ECO să voteze:
a) - modificările Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Olt, astfel
cum au fost aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Slatina;
b) - „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activitățile de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt”, în forma prezentată în
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

c) - “Documentația de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de
deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt”, în forma
prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, cu propunerile de modificare și completare
menționate în anexa nr.3.
Art. 5 – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO cu
sediul în județul Olt, str. Arinului , nr. 4, bl. B9, sc. C, ap.7, Municipiul Slatina, CIF
25504895 pentru:
a)
Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a
contractului pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare prevăzute la art. 3;
b)
Publicarea documentației de atribuire a contractului prevăzută la art. 3, a
studiului de oportunitate prevăzut la art. 1 si a regulamentului serviciului public de
salubrizare a localităților din județul Olt, precum și efectuarea oricărui act necesar derulării
procedurii de atribuire a contractului prevăzut la art. 3, printre care elaborarea răspunsurilor la
clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare in
fișa de date a achiziției si a documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte instituții cu
atribuții in acest sens, operatorii economici interesați, în cursul derulării procedurii, evaluarea
ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea
rapoartelor si a oricăror documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării si
finalizării procedurii de achiziție;
c)
Semnarea ”Contractului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” de către Președintele
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO în numele și pe seama Municipiului
Slatina cu ofertantul declarat câștigător.
Art. 6. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică la :
- Institutia Prefectului jud. Olt ;
- Consiliul Judetean Olt ;
- Primarul municipiului Slatina ;
- Viceprimarul municipiului Slatina ;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Olt – Eco,, ;
- Direcţia Administrare Patrimoniu.
În baza art. 243 alin.(1) lit.“a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
avizez prezentul proiect de hotărâre,

Iniţiator,
Primar,
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOȚ

Secretarul general al municipiului Slatina,

Mihai Ion IDITA

Anexa nr. 3 la H.C.L. _______/________

Propuneri de modificare a
documentației de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor
fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului
Olt
1. Ultimul alineat din anexa nr. 5 la caietul de sarcini se va modifica astfel: ”În
municipiul Slatina colectarea deșeurilor reciclabile uscate și a deșeurilor
biodegradabile și reziduale se va realiza zilnic în toată perioada anului.”
2. Articolul 3 alineatul 5 din contractul de delegare a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente
ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt se va modifica astfel:
”(5) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 Zile de la Data
Semnării (dacă Părţile nu convin prelungirea acestui termen cu maxim 90 de zile),
Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:
a) constituirea Garanţiei de Bună Execuţie prevăzută la Articolul 21 („Garanţia de
Bună Execuţie”) din prezentul Contract;
b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate la Articolul 22 (“Asigurări”)
din prezentul Contract;
c) obținerea Autorizaţiilor necesare conform Legii pentru începerea prestării
Serviciului
d) îndeplinirea obligațiilor stipulate în caietul de sarcini.”

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr. 53600/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
- adresa nr. 1771/22.07.2020 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Olt – Eco” înregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub nr.
52750/24.07.2020, prin care se solicită aprobarea cu celeritate a documentației de
atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe raza județului Olt”, din cadrul „Sistemului de management integrat
al deseurilor” în judetul Olt;
- faptul că pentru implementarea acestui proiect, Judeţul Olt împreună cu
celelalte 112 unităţi administrativ-teritoriale municipale, orășeneşti şi comunale, au
constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”. Scopul asocierii a
fost înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi
gestionarea în comun a serviciilor publice de salubrizare la nivelul judetului Olt.
Totodată, pentru realizarea proiectului, toate unităţile administrativ teritoriale
din județul Olt au aprobat Contractul de asociere. La articolul 9 din contractul de
asociere, astfel cum a fost modificat și completat prin Actul adițional nr. 1, este
stipulat faptul că părţile au în vedere să delege împreună gestiunea serviciilor pentru
activităţile de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor. De asemenea,
se prevede faptul că gestiunea serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor
contracte de delegare, privind diferitele activităţi ce compun serviciile ce vor fi
atribuite, prin procedură de licitaţie publică.
În conformitate cu Aplicatia de Finantare si Contractul de Asociere, Judeţul
Olt, prin Consiliul Judeţean, respectiv U.I.P., a organizat, printre altele, procedura de
atribuire pentru contractele de lucrări pentru construcția CMID (inclusiv depozitul
județean, stații de sortare, stații de tratare levigat), a punctelor de colectare și a
stațiilor de transfer, închiderea depozitelor municipale neconforme, și, de asemenea,
trebuie să organizeze procedura de atribuire pentru contractul de delegare a
gestiunii privind activitățile aferente serviciilor realizate pentru exploatarea
CMID (care include și întreținerea depozitului județean și a bunurilor aferente,
precum și prelucrarea și depozitarea deșeurilor), transportul deșeurilor de la punctele
de colectare/stațiile de transfer la CMID și exploatarea punctelor de colectare/stațiilor
de transfer iar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, cu sprijinul
U.I.P. din Consiliul Judeţean Olt, va iniţia şi va derula in numele Judeţului Olt,
precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, procedura de atribuire
pentru delegarea activităţilor componente ale serviciului de salubrizare constând

în colectarea, transportul şi operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
realizate prin POS Mediu.
Conform art. 10 alin. (1) din contractul de asociere, modificat prin Actul
aditional nr. 1, vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt
parte ale serviciului de salubrizare, prin procedură de licitație publică:
- operatori pentru colectarea și transportul în zonele urbane și rurale (operatori CTcolectare-transport);
- operatori pentru exploatarea stațiilor de transfer realizate prin proiect, exploatarea
CMID, pentru transportul de la stațiile de transfer până la CMID (operatori TTPD transfer, transport, prelucrare, depozitare).
Conform art. 10 alin. (3), contractele de delegare care urmează a fi încheiate
cu operatorii selectați de comisiile de evaluare vor fi aprobate de fiecare consiliu
local implicat și/sau consiliul județean, după caz.
Conform art. 11 alin. (1) lit. b) din același contract, autoritatea contractantă
este Consiliul județean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de
exploatare a stațiilor de transfer realizate prin proiect, de exploatare a CMID și de
transport a deșeurilor de la toate stațiile de transfer până la CMID, iar conform art. 11
alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă sunt consiliile locale implicate, împreună și
după caz, și consiliul județean, pentru contractele de delegare a gestiunii privind
activitățile de colectare a deșeurilor și de transportare a acestora până la stațiile de
transfer, în această ultimă situație contractele de delegare a gestiunii vor fi încheiate
de Asociația de dezvoltare intercomunitară “Olt-Eco” în numele și pe seama unităților
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda asociației un astfel de
mandat prin statutul asociației și/sau prin hotărârile consiliilor locale de aprobare a
contractelor de delegare a gestiunii.
- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și
art. 12-14 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată,
modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2016;
- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată,modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
68/2016;
- prevederile art. 1, art. 5 alin. (1) lit. a), h), m) și n), art. 6-8, art. 62-63 și art.
71-72 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii;
- prevederile art.19 alin. (2) și (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
- prevederile Regulamentulului – cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor, aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al președintelui
A.N.R.S.C.;
- prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului
Slatina, aprobat prin HCL nr.359/28.10.2015;

- prevederile Proiectului „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Olt” cod SMIS 27022;
- prevederile Aplicației de Finanțare pentru proiectul „Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Olt”;
- prevederile art. 9, 10 și 11 din Contractul de Asociere încheiat între Județul
Olt și celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Olt în scopul realizării
proiectului de interes comun ,,Sistem integrat de management al deșeurilor solide în
județul Olt”, modificat prin Actul aditional nr.1;
- art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) și f), art. 5 alin. (2) lit. q), t),
x),y), art. 16 alin. (3) lit. q), t), x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), f) și i) și art. 23 alin (3) lit.
b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO, modificat prin
Actele adiționale nr. 1 și 2;
- prevederile art. 129 alin 2, lit. d) din O.U.G. nr 57/2019, conform cărora
consiliile locale exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local în
condiţiile legii;
- prevederile art. 129 alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora ”consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate
domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor
autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege”;
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local prezentul proiect de
hotărâre referitor la avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de
licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale
și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
județului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” în
judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina și mandatarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco”.
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOȚ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Str. Unirii, nr. 2B, Slatina, Olt, 230032, tel: 0249/416420, fax: 0249/416426.

Nr. 7158/29.07.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind: avizarea documentelor necesare derulării procedurilor
de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor” în judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului
Slatina și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco”.

Prin adresa nr. 1771/22.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Slatina
sub nr. 52750/24.07.2020, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco”
solicită aprobarea cu celeritate a documentației de atribuire a ”Contractului de
delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și a
altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului
Olt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” în judetul Olt.
Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Olt” (SIMD
Olt) a fost demarat în anul 2011 prin aprobarea Aplicației de Finanțare și semnarea
contractului de finanțare nr. 132.032/28.04.2011.
Pentru implementarea acestui proiect, Judeţul Olt împreună cu celelalte 112
unităţi administrativ-teritoriale municipale, orășeneşti şi comunale, au constituit
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”. Scopul asocierii a fost
înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi
gestionarea în comun a serviciilor publice de salubrizare la nivelul judetului Olt.
Totodată, pentru realizarea proiectului, toate unităţile administrativ teritoriale
din județul Olt au aprobat Contractul de asociere. La articolul 9 din contractul de
asociere, astfel cum a fost modificat și completat prin Actul adițional nr. 1, este
stipulat faptul că părţile au în vedere să delege împreună gestiunea serviciilor pentru
activităţile de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor. De asemenea,
se prevede faptul că gestiunea serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor
contracte de delegare, privind diferitele activităţi ce compun serviciile ce vor fi
atribuite, prin procedură de licitaţie publică.
În conformitate cu Aplicatia de Finanțare și Contractul de Asociere, Judeţul
Olt, prin Consiliul Judeţean, respectiv U.I.P., a organizat, printre altele, procedura de
atribuire pentru contractele de lucrări pentru construcția CMID (inclusiv depozitul
județean, stații de sortare, stații de tratare levigat), a punctelor de colectare și a
stațiilor de transfer, închiderea depozitelor municipale neconforme, precum procedura
de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile aferente
serviciilor realizate pentru exploatarea CMID (care include și întreținerea depozitului

județean și a bunurilor aferente, precum și prelucrarea și depozitarea deșeurilor),
transportul deșeurilor de la punctele de colectare/stațiile de transfer la CMID și
exploatarea punctelor de colectare/stațiilor de transfer iar Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Olt-Eco”, cu sprijinul U.I.P. din Consiliul Judeţean Olt, va iniţia
şi va derula in numele Judeţului Olt, precum şi a unităţilor administrativteritoriale asociate, procedura de atribuire pentru delegarea activităţilor
componente ale serviciului de salubrizare constând în colectarea, transportul şi
operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor realizate prin POS Mediu.
Conform art. 10 alin. (1) din contractul de asociere, modificat prin Actul
aditional nr. 1, va fi selectat un operator pentru defășurarea activităților privind
colectarea și transportul în zonele urbane și rurale (operatori CT-colectare-transport)
care sunt parte ale serviciului de salubrizare, prin procedură de licitație publică.
Conform art. 10 alin. (3), contractul de delegare care urmează a fi încheiat cu
operatorul selectat de comisia de evaluare trebuie aprobat de fiecare consiliu local
implicat și consiliul județean.
Conform art. 11 alin. (1) lit. c) din același contract, autoritatea contractantă
sunt consiliile locale implicate, împreună și după caz, și consiliul județean, pentru
contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de colectare a deșeurilor și de
transportare a acestora până la stațiile de transfer, în această ultimă situație contractele
de delegare a gestiunii vor fi încheiate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Olt-Eco” în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate,
care vor acorda asociației un astfel de mandat prin statutul asociației și/sau prin
hotărârile consiliilor locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii.
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco” modificat prin
actele adiționale nr. 1 și 2, întocmit în baza reglementărilor cuprinse în Legea nr.
215/2001, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006, O.G. nr. 26/2000 și ale Hotărârii
Guvernului nr. 855/2008, la art. 4 alin. (1) și (2) prevede că asociația se constituie în
scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în
comun a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în
comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate
înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice
aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare. Scopul asociației de dezvoltare
intercomunitară ,,Olt-Eco” îl constituie implementarea proiectului Managementul
integrat al deșeurilor în județul Olt.
Forma de gestiune a serviciului va fi gestiune delegată, care se va realiza
în baza unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de colectare și
transport a deșeurilor în județul Olt, atribuite operatorilor conform prevederilor
Legii nr. 51/2006, cu modificările și completărilor ulterioare, și ale legilor speciale
aplicabile.
Potrivit art. 5 alin. (1) lit. d), e) și f) din Statut, unele dintre obiectivele
asociației constau în:
- elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și ale regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului;
- elaborarea și aprobarea documentațiilor de atribuire a
contractului/contractelor de delegare, inclusiv condițiile de participare și criteriile de

selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe, conform prevederilor art.
311 din Legea nr. 51/2006;
- încheierea contractelor de delegare cu operatorii a gestiunii activităților
de colectare a deșeurilor și de transport până la punctele/stațiile de transfer cu
operatorii pentru fiecare zonă de colectare, în numele și pe seama unităților
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de
delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006.
Potrivit art.5 alin. (2) din Statut, pentru realizarea obiectivelor asociației,
asociații, prin acest statut, mandatează asociația să exercite în numele și pe seama lor
o serie de atribuții, printre care și cele prevăzute la lit. q), t), x), y), introduse prin
Actul adițional nr. 2 la statut, atribuții constând în stabilirea cerințelor și criteriilor de
participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii, elaborarea și aprobarea studiului de oportunitate
pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a serviciilor, precum
și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, exercitarea, pe
seama și în numele părții, a dreptului de a delega gestiunea serviciilor de utilități
publice transferate în responsabilitatea asociației, inclusiv dreptul de a concesiona
bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativteritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor
de utilități publice.
Aceleași atribuții sunt prevăzute în statutul asociației, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit competențelor specifice, și pentru Adunarea Generală
a Asociației, la art. 16 alin. (3) lit. q, t, x, y, art. 17 alin. (1) a treia liniuță, alin. (2) lit.
e), f) și i), precum și pentru Consiliul Director la art. 23 alin. (3) lit. b).
Conform art. 1 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, republicată, modificată prin OUG nr. 58/2016, prevederile acestei legi se
aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către
autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.
Potrivit art. 2. alin (1) din același act normativ, serviciul public de salubrizare
a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se
desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei
publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării
localităţilor.
La alin. (2) este stipulat faptul că Serviciul public de salubrizare a localităţilor,
denumit generic serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor
comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Potrivit art. 4 alin. (1), serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul
unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de
colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a
localităţilor, denumit generic sistem de salubrizare.
Potrivit alin. (2) al art. 4, în sensul acestei legi, sistemul de salubrizare este
alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii
şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
a) puncte de colectare separată a deşeurilor;
b) staţii de producere a compostului;
c) staţii de transfer;

d) staţii de sortare;
e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de
salubrizare;
f) depozite de deşeuri;
g) incineratoare;
h) staţii de tratare mecano-biologice.
(3) Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se
exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite operatori, licenţiate
în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată,
cu excepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) e), h) şi i), care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară
ocazional.
Conform art. 12 alin. (1), gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în
condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
(2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în
conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei
localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.
(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice
serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al
serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al
serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de
A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.
Conform art. 13, raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau dintre
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare, după
caz, sunt reglementate prin:
a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti,
în cazul gestiunii directe;
b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii
serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti ori, după caz, de adunările generale ale
asociaţiilor, în cazul gestiunii delegate.
Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai
pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).
Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se
desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului
serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate
de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă
acestui serviciu.

Potrivit art. 14, organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de
salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei legi.
Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una
ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3).
Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006,
republicată, şi ale legislației achizițiilor publice, respectiv ale legislației privind
concesiunile de lucrări și servicii.
Conform art. 6 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, republicată, modificată prin OUG nr. 58/2016, cităm: ,,Unităţile
administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în
condiţiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicată, în vederea înfiinţării, organizării
şi exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor
obiective de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară astfel înfiinţate vor acţiona în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredinţat de acestea
prin documentele constitutive ale asociaţiei”.
Conform art. 7 alin (1) din același act normativ, consiliile judeţene pot avea
competenţe cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea
sistemelor de management integrat al deşeurilor, precum şi a activităţilor specifice
realizate prin intermediul acestora.
Potrivit alin. (2), bunurile aferente sistemului de management integrat al
deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului.
Potrivit alin. (3), sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi
asigură deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţia de
dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.
51/2006, republicată.
Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul Olt a
fost aprobat deja prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativteritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO și
prin hotărâre a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară respectivă, și a fost întocmit în
conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.
La art. 1-4, 6-10, 22-25, 29, 30 și 32 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, sunt cuprinse o serie de reglementări
privind serviciile publice comunitare de utilități publice, din care face parte și
serviciul de salubrizare.
Astfel, la art. 8 alin. (1) din această lege este stipulat faptul că autorităţile
administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi
publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea
şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale care compun sistemele de utilităţi publice.
La alin. (3) al art. 8, se stabilește că în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor
ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale

administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de
utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
- asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în scopul înfiinţării,
organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi
publice, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice
sistemelor de utilităţi publice;
- alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în
administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice
destinate furnizării/prestării acestora;
- aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul
contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la
acestea - în cazul gestiunii delegate;
- aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
- elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale
referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor
de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementăricadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.
Potrivit art. 10 alin. (4), unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în
condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de
utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi
în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate
în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de
utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. În acest scop,
hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele
juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi detaliate şi
complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special
încredinţat.
Potrivit alin. (5), unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile
stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama
lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin.
(3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1)
lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit.
a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32
alin. (4) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
Potrivit alin. (51), în situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea
mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea
solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea
atribuţiilor lor.
Potrivit art. 22 din Legea nr. 51/2006 : ,,(1) Autorităţile administraţiei publice
locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi
publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au
posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei
hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate

ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind
furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor
activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de
delegare a gestiunii.
(11) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai
multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator
implică încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum
şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent
serviciului/activităţii.
(2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în
următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza
unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea
asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale
unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor
de utilităţi publice.
(4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice,
indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al
serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei
publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale
serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile
de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în
cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art. 10
alin. (5), şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei.
(5) Sunt interzise orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici
concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate
sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de
monopol al serviciilor de utilităţi publice, la restrângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei pe piaţa serviciilor de utilităţi publice.“
Conform art. 23. - (1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativteritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt
reglementate prin:
a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de
utilităţi publice către operatorii de drept public prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. a),
respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice către
operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe;
b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul
gestiunii delegate.
(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi
utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a
serviciilor de utilităţi publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru

de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, a prevederilor legale în vigoare,
a regulamentelor serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora.
Potrivit art. 24. - (1) Bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin
intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi:
a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;
b) puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului.
(2) În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi
publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac
obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii.
Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi
exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor
şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.
Conform art. 25. - (1) Bunurile proprietate publică din componenţa sistemelor
de utilităţi publice sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct,
extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a
serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori ţara de
origine a operatorilor.
(2) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente
sistemelor de utilităţi publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăţilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau ca participare la
constituirea unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu capital mixt şi nu pot constitui garanţii
pentru creditele bancare contractate de autorităţile administraţiei publice locale sau de
operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
(3) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare
sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.
(4) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare,
concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare.
(5) Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiţii
impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de
drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor
administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al acestora.
Referitor la gestiunea delegată, art. 29 din Legea nr. 51/2006 prevede că:
,,(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi
pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor
operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în
continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi
publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice

aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi
de a exploata aceste sisteme.
(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea,
administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face
pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe
baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare,
concretizate într-un studiu de oportunitate.
(4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept
privat menţionaţi la art. 2 lit. g), care pot fi:
a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu capital social privat;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu capital social mixt.
(5) Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice în zona
teritorială de competenţă a unităţilor administrativ- teritoriale care exercită o influenţă
dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un
alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28.
(6) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate
furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea
infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a
gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de
reglementare competentă, în condiţiile legii speciale.
(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă,
prin care unităţile administrativ- teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în
calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o
perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi
răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi
publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă
serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.
Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama
unităţilor administrativ- teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul
de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de achiziţie publică de servicii.
(9) În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin.
(2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după
caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.
(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de
următoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);
e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional.
(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze
referitoare la:
a) denumirea părţilor contractante;
b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de
utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a
gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;
c) durata contractului;
d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;
e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv
conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de
concesiune;
g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;
h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de
investiţii, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de
finanţare a acestora;
i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi
modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii acestora;
j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data
începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau formulele
de ajustare şi modificare a acestora;
k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina delegatului,
dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control şi revizuire a
compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare şi recuperare a oricărei
supracompensaţii;
l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct
utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz;
m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului
redevenţei, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar
amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie
operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi gradul
de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte în mod transparent şi
nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii operatori de servicii de utilităţi publice,
utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul;
n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de
constituire şi de executare a acesteia;
o) răspunderea contractuală;
p) forţa majoră;
q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;
r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din
orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din
investiţiile realizate;

s) menţinerea echilibrului contractual;
t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului de delegare a
gestiunii;
u) forţa de muncă;
v) alte clauze convenite de părţi, după caz.
(12) Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este posibilă
numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a operatorului, cu
respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(13) În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz,
conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii.
(14) Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai
multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este interzisă. Subcontractarea
de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai
multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face
numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
Conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, actualizată ,, (1) Organizarea şi
desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru
serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei
documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni
înainte de încetarea contractelor în curs; în caz contrar acestea nu pot invoca motive
de urgenţă pentru atribuirea contractelor.
(3) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum
şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea
serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile
principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
(4) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a
unui contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente.
(5) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a
asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de
organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a
gestiunii şi anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13). În cazul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se supune
avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se
aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ,
în baza mandatului primit.”
Conform art. 32: ,,- (1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile
administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin,
potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor

de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de
utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea
modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate
de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune,
dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor
pentru serviciile de utilităţi publice.
(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile
administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în
termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la
primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate
pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor,
precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru
contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani,
aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale
Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară
recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin
contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice
locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize
privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de
gestiune a serviciilor publice, după caz.
(4) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi
prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operatori şi unităţile
administrativ-teritoriale, respectiv între operatorii regionali şi asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului
primit.
Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări şi concesiunile de servicii, următorii termeni sunt definiți astfel:
,,h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat
potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe
entităţi contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii, altele decât
executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în
care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a
exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată;
i) contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată
de cel puţin 5 ani, care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă
acesta are o componentă care constă în execuţia de lucrări ori a unei construcţii,
precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină
un profit rezonabil;

m) document al concesiunii - anunţul de concesionare, documentaţia de
atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la
care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale
procedurii de atribuire;
n) documentaţia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde
cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor
economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele entităţii
contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului şi modul de
desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul
descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a
documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale
aplicabile candidaţilor/ofertanţilor, studiul de fundamentare ”.
Conform art. 6 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii:
,,(1) atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii
implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului
de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a
serviciilor respective.
(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost
transferată atunci când pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este
una neglijabilă.
(3) Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ,
următoarele condiţii:
a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părţilor la
contractul de concesiune;
b) implică expunerea la fluctuaţiile pieţei;
c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează,
în condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a
costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.
(4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în:
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau
serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;
b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor
care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul
că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărţit în
riscul de construcţie şi riscul operaţional legat de disponibilitatea serviciilor atunci
când construcţia şi operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de
concesiune;
c) fie ambele riscuri, de cerere şi de ofertă. ”
Potrivit art. 7 alin. (1) din același act normativ, în orice situaţie în care o
entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract
pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului
lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are
obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra
necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.
Potrivit art. 8. - (1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1)
entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică
transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea
contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este
definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat
contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi.
(3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea
contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este
definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi
considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după caz.”
Potrivit art. 71. - (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora
documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura
ofertanţilor/candidaţilor o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele
concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului,
repartizarea riscurilor şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire.
(2) În sensul alin. (1), entitatea contractantă furnizează:
a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii
şi a cerinţelor de calificare şi de selecţie - în anunţul de concesionare;
b) o descriere a criteriilor de atribuire şi, după caz, a cerinţelor minime care trebuie
îndeplinite, precum şi un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - în
anunţul de concesionare, în documentaţia de atribuire şi/sau în alte documente ale
concesiunii.
(3) Entitatea contractantă comunică tuturor operatorilor economici orice modificare
a elementelor prevăzute în anunţul de concesionare. De asemenea, entitatea
contractantă comunică tuturor candidaţilor modul de organizare a procedurii de
atribuire şi termenul orientativ de finalizare, precum şi orice modificare intervenită în
unul dintre documentele concesiunii.
(4) Autoritatea contractantă asigură înregistrarea adecvată asupra etapelor
procedurii, utilizând mijloacele pe care le consideră adecvate, cu respectarea
dispoziţiilor art. 41 alin (1).
Conform art. 72 :,, - (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de
atribuire stabilite de entitatea contractantă potrivit prevederilor art. 86, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) oferta respectă cerinţele minime stabilite prin documentaţia de atribuire de
entitatea contractantă;
b) ofertantul respectă criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 75;
c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit
prevederilor art. 79-81 şi sub rezerva celor prevăzute la art. 84.
(2) Cerinţele minime prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiţii şi caracteristici, în
special, tehnice, fizice, funcţionale şi juridice, pe care orice ofertă trebuie să le
îndeplinească sau pe care ofertantul trebuie să le deţină.”
Având în vedere faptul că, studiul de oportunitate și documentațiile necesare
derulării procedurii de licitație publică au fost realizate în conformitate cu aplicația de
finanțare și ținând cont de toate reglementările legale expuse mai sus, considerăm că
proiectul de hotărâre privind avizarea documentelor necesare derulării procedurilor
de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale
și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
județului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” în

judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina și mandatarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco” poate fi supus dezbaterii şi
aprobării Consiliului Local.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la
proiectul de hotărâre privind: avizarea documentelor necesare derulării
procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor
fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din cadrul
„Sistemului de management integrat al deseurilor” în judetul Olt, mandatarea reprezentantului
Municipiului Slatina și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco”

Având în vedere:
- proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 179/29.07.2020
referitor la avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică
organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din cadrul
„Sistemului de management integrat al deseurilor” în judetul Olt, mandatarea
reprezentantului Municipiului Slatina și mandatarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Olt – Eco”;
- referatul de aprobare nr.53600/29.07.2020 al Primarului municipiului Slatina prin
care se propune avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație
publică organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri
de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din
cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” în judetul Olt, mandatarea
reprezentantului Municipiului Slatina și mandatarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Olt – Eco”;
- adresa nr. 1771/22.07.2020 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Olt – Eco” înregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub nr.
52750/24.07.2020, prin care se solicită aprobarea cu celeritate a documentației de
atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe raza județului Olt”;
- nota de fundamentare nr. _______/29.07.2020 a Direcției Administrare
Patrimoniu prin care se fundamentează propunerea privind avizarea documentelor
necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor” în judetul Olt, mandatarea reprezentantului
Municipiului Slatina și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt –
Eco”;
- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și
art. 12-14 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată,
modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2016;
- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată,modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
68/2016;
- prevederile art. 1, art. 5 alin. (1) lit. a), h), m) și n), art. 6-8, art. 62-63 și art.
71-72 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii;
- prevederile art.19 alin. (2) și (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
- prevederile Regulamentulului – cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor, aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al președintelui
A.N.R.S.C.;
- prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului
Slatina, aprobat prin HCL nr.359/28.10.2015;
- prevederile Proiectului „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Olt” cod SMIS 27022;
- prevederile Aplicației de Finanțare pentru proiectul „Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Olt”;
- prevederile art. 9, 10 și 11 din Contractul de Asociere încheiat între Județul
Olt și celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Olt în scopul realizării
proiectului de interes comun ,,Sistem integrat de management al deșeurilor solide în
județul Olt”, modificat prin Actul aditional nr.1;
- art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) și f), art. 5 alin. (2) lit. q), t),
x),y), art. 16 alin. (3) lit. q), t), x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), f) și i) și art. 23 alin (3) lit.
b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO, modificat prin
Actele adiționale nr. 1 și 2;
- prevederile art. 129 alin 2, lit. d) din O.U.G. nr 57/2019, conform cărora
consiliile locale exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local în
condiţiile legii;
- prevederile art. 129 alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora ”consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate
domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor
autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege”;
Se constată că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale referitoare la
avizarea documentației privind delegarea gestiunii serviciilor publice de interes local
și a fost redactat în conformitate cu normele de tehnică legislativă, motiv pentru care

proiectul de
hotărâre referitor la avizarea documentelor necesare derulării
procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor
municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe
raza județului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” în
judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina și mandatarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Olt – Eco” inițiat de Primarul Municipiului
Slatina poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Șef Serviciu juridic, A.P.L.,
Mihaela OTINCELESCU

