
 
HOTĂRÂREA NR.59 

PRIVITOR LA: aprobarea documentelor necesare demarării  procedurii de 
atribuire a  Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare 

constând din colectare, transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul 
Vâlcea 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 
         Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 9318/22 iunie 2020, proiectul 
de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 
9319/22 iunie 2020 al secretarului general  prin care se propune aprobarea 
documentelor necesare demarării  procedurii de atribuire a  Contractului de 
delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, 
transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea; 
  Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil, respectiv nefavorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a 
legalităţii nr. 9320/22 iunie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 
 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 129, alin. (2), litera d), alin. (7), litera n) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind regimul deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare  

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
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; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de 
gestionare a deșeurilor; 

           

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail:babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 

mailto:primaria_babeni@yahoo.com


- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului 
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea 
Contractului- 
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de 
Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea, 

- Contractul de Finantare nr. 147/21.11.2017 incheiat intre Consiliul Judetean 
Vâlcea si Autoritatea de Management pentru POIM, în vederea implementării 
proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor 
solide in judetul Vâlcea” 

- Hotararea Consiliului Local al orașului Băbeni nr. 48/27 mai  2013 pentru 
aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” 

Văzând și adresa nr. 8280/03 iunie 2020 a Consiliului Județean Vâlcea, 
înregistrată la Primăria orașului Băbeni nr.8372/04 iunie 2020 privind necesitatea 
aprobarii documentatiei de atribuire pentru contractul de ” Delegare prin 
concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare  
a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”, documentație modificată și completată 
în sensul introducerii exprese în documentații a unor prevederi legislative în 
domeniul gestionării deșeurilor, cât și a unor aspecte care să clarifice modalitatea 
de tratare a deșeurilor înainte de eliminarea prin depozitare la depozitul ecologic 
Fețeni; 

În baza art.139, alin.(3) lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  8  voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art. 1.  – Se aprobă gestiunea delegată ca formă de gestiune a Serviciului 
de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale 
în Județul Vâlcea. 

Art. 2. - Se aprobă „Studiul de oportunitate și fundamentare pentru 
delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare constând din 
colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”, 
prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă „Documentația de atribuire pentru delegarea prin 
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer 
și sortare ale deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”, prevăzută în Anexa nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care cuprinde următoarele 
secțiuni: 
a) Secțiunea I - Caiet de Sarcini; 
b) Secțiunea II - Formulare; 



c) Secțiunea III - Instrucțiuni pentru ofertanți; 

d) Secțiunea IV - Condiții Contractuale. 
 

Art.4. – Se aprobă „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare din Județul Vâlcea”, prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. – Se mandatează domnul Bogdan Ștefan, primar al orașului Băbeni 
și reprezentantul Orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, 
ca în numele și pentru Orașul Băbeni să aprobe în cadrul Adunării Generale 
documentele prevăzute la art. 2, 3 și 4, inclusiv eventualele modificări ale 
acestora, dacă este cazul. 

Art.6. – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea (ADI Salubrizare) va realiza 
următoarele: 

a) publicarea anunțului de concesionare aferent procedurii de atribuire 
a contractului; 

b) publicarea documentației de atribuire; 
c) derularea procedurii de atribuire a contractului (elaborarea 

răspunsurilor la clarificările înaintate de potențialii ofertanți, efectuarea 
modificărilor necesare după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului 
achiziției publice, elaborarea rapoartelor din carul procedurii de achiziție și orice 
alte documente necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție); 

d) Semnarea Contractului în numele și pe seama Orașului Băbeni de 
către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea. 

Art.7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr.41/09 aprilie 2020 privind aprobarea 
documentelor necesare demarării  procedurii de atribuire a  Contractului de 
delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, 
transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea. 

Art. 8. - Secretarul general al oraşului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului oraşului, Consiliului Judetean Vâlcea -  Unitatea  de 
Implementare a Proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat 
al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, Prefectului 
Judeţului Vâlcea şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 
             
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 


