
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL BUCOVAT 

H 0 T A RA RE A NR. ..... 1L.l. ....... . 
privind aprobarea documentelor necesare demararii si derularii procedurii de licitafie 

publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a 
operarii instalafiilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate in cadrul proiectului 

"Sistem de Management Integrat al De~eurilor in Judeful Dolj'' 

Consiliul Local al comunei Bucovat lntrunit In ~edinta ordinara din data de 20.10.2017 

Potrivit prevederilor art.867-870 din Noul Cod civil; prevederile art.123 alin.(l)~i alin. 
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
actualizata; prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 republicata, 
prevederile art. 59 lit. d) din Legea 211 I 2011 privind regimul deseurilor ; prevederile 
Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management 
Integrat al De~eurilor din judetul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu modificarile ulterioare, 
actele constitutive ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECODOLJ, prevederile 
Aplicatiei de Finantare pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al de~eurilor In judetul 
Dolj'' Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii ~i HG 867/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrar si concesiunile de servicii; 

. A vand In v~dere necesitatea aprobarii documentatiei de atribuire pentru Contractul de 
Delegare prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate 
In cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al De~eurilor In Judetul Dolj''; expunerea 
de motive inregistrata sub nr. 7416/03.10.2017 intocmita de administratorul public al comunei 
Bucovat , judetul Dolj ; 

Avizul comisiei nr. 1-buget finante, inregistrat sub nr~~Avizul comisiei nr. 2 - • 

urbanism, inregistrat sub n~~1f,Avizul comisiei nr. 3 - juridica, inregistrat sub nllt~#.i".'; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a) pct.14, precum ~i al art.45 
alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTARA~T E: 

Art. 1- Se aproba modalitatea de gestiune a urmatoarelor activitati ale serviciului de salubrizare 
in Judetul Dolj : 

a. Operarea si administrarea statiilor de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti, 
transportul deseurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deseurilor reciclabile si 
biodegradabile catre statia de sortare si compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv statia de 
compostare Calafat; 

b. Operarea si administrarea statiei de sortare Craiova-Mofleni, valorificarea materialelor 
reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni; 

c. Operarea si administrarea statiilor de compostare Calafat si Craiova-Mofleni, 
valorificarea compostului si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni; 

sub forma gestiunii delegate, in cadrul contractului intitulat "Delegarea prin concesionare a 
operarii instalatiilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate in cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al De~eurilor in Judeful Dolj''. 

Art.2-Procedura de atribuire a contractului"Delegarea prin concesionare a operarn 
instalatiilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate in cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al De~eurilor in Judetul Dolj'' va fl licitatie publica deschisa. 

Art.3- Se aproba "Studiu de oportunitate/f undamentare pentru delegarea operarii instala(iilor 
de gestiune a de~eurilor In jude(ul Dolj", respective pentru activitatile serviciului de salubrizare 
mentionate la art. I , in forma prezentata in Anexa I, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.4-Se aproba '~Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operarii 
instala(iilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate In cadrul proieciului Sistem de 
Management Integrat al De~eurilor In Jude(ul Dolj", respectiv activitatile serviciului de 
salubrizare mentionate la art. I , conform Anexei II, care face parte integranta din prezenta 
hotarare ~i care cuprinde urmatoarele sectiuni: 

• Sectiunea I - Fi~a de Date( curpinzand criteriile de selectie pentru activitatile serviciului 
delegat) 

• Sectiunea II -Caiet de Sarcini 
• Sectiunea III - Formulare 
• Sectiunea IV - Proiectul contractului de delegare 

Art.5-Se imputemice~te d-nul Tuta Marius Cristian, Primar al comunei Bucovat , ca in numele 
~i pentru comuna Bucovat ,sa aprobe ~i sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara ECODOLJ: 



a) Studiu de oportunitate pentru delegarea operarii instalafiilor de gestiune a de$eurilor fn 
judeful Dolj; 

b) Documentafia de atribuire pentru delegarea pr in concesionare a operarii instalafiilor de 
gestionare a de$eurilor municipale realizate fn cadrul proiectului Sistem de Management 
Integrat al De$eurilor fn Judeful Dolj. 

a~a cum sunt ele prevazute in Anexa I ~i Anexa II , care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.6-Se acorda mandate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor 
ECODOLJ cu sediul injudetul Dolj , str.Unirii, nr.19, Municipiul Craiova, inscrisa in Registrul 
Asociatiilor ~i Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 26186870 
pentru: 

a) Publicarea anuntului de concesiune afferent procedurii de atribuire a contractului privind 
delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a de~eurilor municipale 
realizate in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De~eurilor in Judetul 
Dolj 

b) Publicarea documentatiei de atribuire (inclusiv studiul ·de oportunitate) pentru delegarea 
prin concesionare a operadi instalatiilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate in 
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De~eurilor in Judetul Dolj 

c) Derularea procedurii de achizitie publica aferenta atribuirii contractului privind delegarea 
prin concesionare a operadi instalatiilor de gestionare a de~eurilor municipale realizate in 
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De~eurilor in Judetul Dolj 
( elaborarea modificadlor ~i raspunsurilor la clarificarile inaintate de operatorii economici 
interesati , efectuarea modificarilor necesare in documentatia de atribuire a achizitiei ~i a 
documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte institutii cu atributii in acest sens, dupa 
caz, ·evaluarea ofertelor, intocmirea dosaruluia chizitiei publice, elaborarea rapoartelor ~i 
a oricarot dncumente din cadrul procedurii de achizitie necesare derularii ~i finalizadi 
procedurii de achizitie) 

Art.7-Prezenta hotarareva fi comunicata Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat 
de management al de~eurilor in judeµil Dolj'', Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ , Prefectului Judetului Dolj ~i va fi adusa la cuno~tinta 
publica, in conditiile legii. 

CONTRASEMNE 
SECRET 
SIRBAA ~ 


