
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 48

Privind: aprobarea modificlrilor qi completirilor Anexelor nr. Lo 2 qi 3
aprobate prin Hotdrirea Consiliului Local Alunu nr. 36 din 30.03.2020

privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de

atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de

salubrizareo const6nd din colectare, transfer qi sortare a deseurilor
municipale in judetul Valcea

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din

data de 25.06.2020, la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13

consilieri locali in func{ie;
Avdnd in vedere Hotararea Consiliului Local Alunu nr. 46 din

25.06.2020, prin care domnul Manea Dumitru a fost ales presedintele Eedintei
pe o perioadd pe trei luni;

Av6nd in vedere:

- adresa Consiliului Judelean Vdlcea nr. 8280 din 03.06.2020, referitoare la

aprobarea modificdrilor Ei completdrilor anexelor nr. l, 2 qi 3 aprobate prin

hotdrdrile consiliului local pentru atribuirea contractului de delegare prin

concesiune a gestiunii activitdlilor de colectare, transport, transfer qi sortare ale

deEeurilor municipal in judeful Vdlcea;
- adresa ADI Salubnzare Vdlcea nr.97 din 11.06.2020, prin care ne solicitd

aprobarea documentaJiei referitoare la concesionarea prin delegare a gestiunii

activitdtii de colectare, transfer Ei sortare a dqeurilor din judeful V6lcea;

- referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 8622 din 18.06.2020, intocmit de

primarul comunei Alunu;
- Hotdr6rea Consiliului Local Alunu nr. 36 din 30.03.2020, privind aprobarea

documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de

delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare, constdnd din colectare,

transfer qi sortare a deseurilor municipale in judetul Valcea;
Avand in vedere raporful comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului

Local Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului

de hotarare, intocmit de secretarul general al comunei;
in conformitate cu:

a) Legea nr. 5712006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatd,
cu modificirile gi completdrile ulterioare;
b) Legea nr. 70112006 a serviciului de salubrizare a localitdlilor, republicatd,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
c) Legea nr. 2lll20'11 privind regimul deqeurilor, republicatd, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;



d) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de luordri qi concesiunile de
servicii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
e) Hotdr6rea Guvernului nr. 86712016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare avprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrdri qi concesiune de servicii din Legeanr. 1001 2016 privind
concesiunile de lucrdri gi concesiunile de servicii, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
f) Hotdrdrea Guvemuluinr.942/2017 privind aprobarea Planului najional de
gestionare a deqeurilor;
g) Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 10912007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activit5lile specifice serviciului de salubrizare a localitdlilor;
h) Ordinul PreEedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 11112007 privind aprobarea
Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localit5lilor;
i) Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 11212007 privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitdlilor;
j) Ordinul Preqedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 8212015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitdlilor, cu modificdrile
Ei completdrile ulterioare;
k) Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Serviciul de
Salubrizare a Localitdlilor din Judeful Vdlcea, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare;
l) Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Alunu nr. 27 dln 23.05.2013
pentru aprobarea Documentului de pozilie privind modul de implementare a
proiectului ,,Sistem de management integrat al deqeurilor solide in judeful
VAlcea";
m) Contractul de finanlare nr. l47l2l.ll.20l7 incheiat intre Consiliul
Judelean V6lcea qi Ministerul Dezvoltdrii Regionale, Administrafiei Publice Ei
Fondurilor Europene (acfualmente Ministerul Fondurilor Europene), in vederea
implementdrii proiectului ,,Fazarea proiectului Sistem de management integrat al
deEeurilor solide in judeful Vdlcea";

In temeiul art.196, alin. 1, lit. ,,a" din OUG nr. 571209, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de 13 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

Art. l. Se aproba modificarea Ei completarea Anexei nr. 1, care face
parte integrate din prezenta hotdr6re, privind ,,Studiul de oporfunitate Ei
fundamentare pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de
salubrizare constdnd din colectare, transfer qi sortare ale deqeurilor municipale in
Judeful Vdlcea".

Art. 2. Se aproba modificarea Ei completarea Anexei ffi. 2, care face
parte integrate din prezenta hotdrdre, privind ,,Documenta[ia de atribuire pentru
delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare constdnd din
colectare, transfer Ei sortare ale deqeurilor municipale in Judeful Vdlcea" gi care
cuprinde urmdtoarele secfiuni:
a) Secliunea I - Caiet de Sarcini;
b) Secliunea II - Formulare;



-

c) Secliunea III - Instrucliuni pentru ofertanfi;
d) SecJiunea IV - Condilii Contractuale.

Art. 3. Se aprobd modificarea qi completarea Anexei tr. 3, care face parte
integrate din prezenta h'iitdrdre, privind ,,Regulamentul de organizare qi

funcJionare a serviciului public de salubrizarc din Judeful Vdlcea.
Art. 4. La data prezentei hotdrdri igi inceteazd aplicabilitatea prevederile

articolelor 2, 3 qi 4 din HCL nr. 36130.03.2020 privind aprobarea documentelor

necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin
concesiune a serviciului de salubrizare, constdnd din colectare, transfer qi sortare

a deseurilor municipale in judetul Valcea, celelalte articole rdmdndnd in vigoare.

Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata: primarului comunei Alunu
Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, Consiliului Judetean Valcea, Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor
din Judetul Valcea si se va afisa la sediul Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
2s.06.2020

Preqedinte de qedinfd, Contrasemneazd,
Secretar general comun6,

d
st

I


