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HOTARAREA NR. 77/24.06.2021 

privind avizarea Documenta�iei de atribuirea contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii 

serviciului de salubrizare aferent Proiectului,Sistem de Management Integrat al De_eurilor în 

Judeful Constanta" _i acordarea unor mandate

Consiliul local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin�� extraordinar� în data de 24.06.2021,

Avand în vedere: 

Proiectul de hot�râre nr. 14400/22.06.2021 al initiatorului, primar Scupra George;

Referatul de aprobare nr. 14401/22.06.2021 al d-lui Scupra George, primarul orasului Ovidiu; 

Raportul Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP nr. 14402/22.06.2021 din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu nr. 1 _i 2; 

Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilit��i publice, republicat�, cu modificärile _i 

complet�rile ulterioare;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit��ilor, republicat�, cu modificärile _i 

completärile ulterioare; 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr�ri si concesiunile de servicii; 

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucr�ri �i concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucr�ri si 

concesiunile de servicii, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 867/2016;

Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al 

localit��ilor; 
Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al 

localit��ilor; 
Pn. 

Ordinul nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor peniru activi��asile specitice

serviciului de salubrizare a localit��ilor;
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Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localit��ilor; 
Ordinul nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare _i sanc�ionare a abaterilor de la reglement�rile emise în domeniul de activitate al Autorit��ii Na�ionale ae 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodärie Comunal�; 
Hot�rärea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 

domeniul serviciilor comunitare de utilit��i publice, cu modific�rile _i completärile ulterioare; 
Hot�rârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Na�ionale privind accelerarea 

dezvolt�rii serviciilor comunitare de utilit��i publice 
Legea nr. 211/2011 privind regimul de_eurilor, astfel cum a fost aceasta modificat� prin OUG nr. 

74/2018, aprobat� cu complet�ri _i modific�ri prin Legea nr. 31/2019;

Hotarârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea de_eurilor, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare; 
in temeiul art. 129 alin. (1) _i art. 196 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

HOTARA�TE: 

Art. 1-Se avizeaz� Studiul de Oportunitate _i Fundamentare pentru delegarea gestiunii activit��ilor de 

colectare, transport, transfer, tratare �i depozitare a de_eurilor municipale în jude�ul Constan�a, prev�zut în 

Anexa nr. 1 la prezenta hot�râre. 

Art. 2 Se avizeaz� Documenta�ia de Atribuire a contractului de delegare a gestiunii activit��ii de 

colectare _i transport al de_eurilor municipale în Zona 1 Constanta, din judeful Constan�a, aferent� 

Proiectului ,Sistem de Management Integrat al De_eurilor în jude�ul Constan�a", prev�zut� în Anexa nr. 2 

la prezenta hot�råre, constituit� din: 

a) Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activit��ii de Colectare _i Transport 

al de_eurilor municipale în Zona 1 Constanta, din judetul Constan�a; 

b) Instruc�iuni pentru ofertan�i (Fi_a de date a concesiunii); 

c)Contractul de delegare a gestiunii activit��ii de Colectare �i Transport al de_eurilor municipale în 

Zona 1 Constan�a, din judetul Constan�a; 
d) Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activit��ii de Colectaré _i Transport al de_eurilor 
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municipale în Zona 1 Constan�a, din judeful Constan�a; 

e) Regulamentul serviciului de salubrizare în jude�ul Constan�a; 
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Formulare. 

Art. 3 Se acord� mandat Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� ,Dobrogea", cu sediul in municipiul Constan�a, Bdul. Tomis nr. 51, Cabinet Pre_edinte, judetul Constanta, CIF 2647039|1, inregistrat� în Registrul Asocia�iilor �i funda�iilor la pozi�ia nr. 41/09.06.2009, pentru: 
a) Operarea oric�ror modific�ri/complet�ri în cuprinsul Studiului de Oportunitate �i Fundamentare cât 

_i al Documenta�iei de Atribuire, survenite în cursul procesului de avizare a acestora �i påná la data 
aprobarii; 

b) Aprobarea Studiului de Oportunitate _i Fundamentare _i a Documenta�iei de Atribuire, in cadrul 

adun�rii generale a Asocia�iei, în calitatea acesteia de organ deliberativ; 
c)Delegarea, pe seama _i în numele orasului Ovidiu, a gestiuni serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de colectare �i transport al de_eurilor; 
d) Publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii pentru activit��ile componente ale serviciului de salubrizare prev�zute la art.I; 

e) Publicarea documenta�iei de atribuire a contractului delegare a gestiunii activit��ii de Colectare �i 

Transport al de_eurilor municipale în Zona 1 Constan�a _i a Studiului de Oportunitate �i 

Fundamentare, precum _i efectuarea oric�ror acte necesare derul�rii procedurii de atribuirea 

contractului de delegare, printre care, dar f�r� a se limita la: 

elaborarea r�spunsurilor la clarific�rile înaintate de operatorii economici interesa�i; 

efectuarea modific�rilor necesare în documenta�ia de atribuire a achizi�iei _i a documentelor 

adiacente solicitate de ANAP/instan�a de judecat�/alte institu�i ori autorit��i cu atribu�ii în acest 

sens, în cursul derulärii procedurii; 

evaluarea ofertelor; 

solicitarea clarific�rilor de la operatorii economici participan�i 

întocmirea dosarului achizi�iei publice; 

elaborarea rapoartelor _i a oric�ror documente în cadrul procedurii de achizi�ie necesar derulärii _i 

finaliz�rii procedurii de achizi�ie; 

semnarea contractului de delegare. 

Art. 4-Se împuternice_te dl.Scupra George, reprezentant al U.A.T. Ovidiu, ca în numele _i pentru 

U.A.T. Ovidiu s� aprobe _i s� voteze în Adunarea Generalä a Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� 

NOD 

SNO Pn * 

,Dobrogea'" documentele men�ionate la art. 2. 
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Art.5. Secretarul general al orasului Ovidiu va comunica prezenta hotararc Constanta _i va aduce la cuno_tin�� factorilor interesa�i prevederi 
prezenta hot�râre stitu�iei prefectului 

derile prezentei hotärâri. 

Prezenta hot�råre a fost adoptat� cu unanimitate de voturi pentru « 7enti la sedinta din totalul de 16 consilieri locali in functie 
pr 

Presedinte de sedinta,
MARIN ADRIA 

SNOJ LSNOP * 'pny Contrasemneaz�, 
R 

Secretar general al orasului, 

Antonie Laura - Elena 
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