ROMÂNIA
COMUNA GEORGE ENESCU
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL GEORGE ENESCU
HOTĂRÂREA
Nr. 40 din 09.07.2015
privind avizarea documentației de atribuire - Concesionarea serviciului public de colectare
și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani ,,Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”
Consiliul Local al comunei George Enescu întrunit în şedinţă ordinară la dată
de 9 iulie 2015, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
-analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei prin care arată
necesitatea aprobării avizarea documentației de atribuire - Concesionarea serviciului public de
colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani,,Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Botoșani” conform prevederilor art.6, alin.(3) din Legea
nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
-având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de administratie publică
din cadrul aparatului de specialitate al comunei George Enescu,
-urmare adresei nr.418 din 16.06.2015 înaintată de ADI ECOPROCES BOTOŞANI,
înregistrată la comuna George Enescu cu nr. 1149 / 18.06.2015, privind solicitarea avizării
documentației de atribuire respectiv Caiet de sarcini privind concesionarea serviciului public de
colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani
-luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate, conform prevederilor art.54,
alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
-în conformitate cu prevederile:
- art. 2 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. e), h) si i) și art. 11 din Legea 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (3) lit. d) şi i), art. 10 alin. (4)-(5), art. 22 alin. (3)-(4),
art.29 alin. (2) şi art. 44 alin. (4) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 59 alin.(1) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare,
- art. 5 alin. (2) lit. b), art 17 alin. (3) lit. b) şi art 22 din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces” Botoşani,
- art 9 din Contractul de asociere pentru implementarea proiectului “Sistem integrat
de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
- Ordinului nr. 1968/19.11.2010 al Ministrului Mediului şi Pădurilor prin care s-a
aprobat finanţarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”
în cadrul Programului Operaţional sectorial „Mediu” – Axa prioritară 2,
- Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, pentru
implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
- Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritara 2 - POS Mediu,

în temeiul art. 36 alin. (1), (2) lit. d) alin. (3) lit. f şi alin. (5), lit. a) si b) , art.45 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul local adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se avizeaza procedura de licitație publică deschisă privind atribuirea Contractului
de delegare a gestiunii prin concesiune, a activității de colectare și transport a deșeurilor
municipale solide în județul Botoșani.
Art. 2 Se avizează documentația de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii , prin
concesiune, a activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale solide, în judeţul
Botoşani, în forma prezentată în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care
cuprinde următoarele:
 Volumul 0 - Note justificative aferente documentației de atribuire a
Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activitatii de colectare si
transport a deseurilor municipale solide;
 Volumul I - Fișa de Date aferentă documentației de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii , prin concesiune, a activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale solide;
 Volumul II - Caiet de sarcini aferent documentației de atribuire a Contractului
de delegare a gestiunii , prin concesiune, a activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale solide ;
 Volumul III – Formulare aferente documentației de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii, prin concesiune, a activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale solide;
 Volumul IV – Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activitatii
de colectare si transport a deseurilor municipale solide.
Art. 3 Se acordă mandat președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,ECOPROCES” Botoşani ca, în cazul în care pe perioada derulării procedurii de delegare a
gestiunii, prin concesiune, a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale solide,
se impune corectarea unor prevederi din caietul de sarcini determinate de solicitări ale Autorității
Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice sau de solicitări, de
clarificări generate de participanții la procedura să opereze modificările respective în cadrul
caietului de sarcini în vederea finalizării procedurilor de delegare.
Art. 4 Se acordă mandat special domnului Sandu Constantin , al comunei George
Enescu, cetăţean român, născut la data de 03.07.1958, CNP 1580703330770 domiciliat în
comuna George Enescu, sat Dumeni, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XT. nr. 608519, eliberat
de SPCLEP Dorohoi la data de 22.07.2013, să voteze şi să semneze, în numele şi pe seama
Comunei George Enescu în Adunarea Generală a Asociaţilor, în conformitate cu prevederile art.
2 din prezenta hotarare.
Art. 5 Se acordă mandat președintelui pentru semnarea Contractului de delegare în
numele și pe seama UAT Comuna George Enescu.
Art. 6 Împuternicitul Comunei George Enescu in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botosani, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botosani şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,ECOPROCES” Botosani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Mihai VERINCEANU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 9 iulie 2015.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

