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HOTĂRÂREA NR.48 

din data de 26 noiembrie 2020 

privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al 

deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de 

ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de 

fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5 

 

  Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 

 Având în vedere: 

-Adresa nr. 3177/27.10.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad, 

- Referatul de aprobare nr.2456/04.11.2020, întocmit de primarul comunei Vărădia de Mureş; 

- Raportul de Specialitate prin care se propune avizarea Strategiei de Contractare, a Studiului de 

fundamentare și a Documentației de atribuire pentru Delegarea gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5; 

- Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad; 

- Prevederile art. 22 alin. 3) şi alin. 4) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) lit e) lit. h) şi lit. i) şi art. 8 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată, 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art. 1 Se aprobă organizarea şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea 

separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, 

proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, prin gestiune delegată. 

Art. 2  Se avizează ”Studiu de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii  activități 

de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2”, prevăzut în 

Anexa nr. 1 la prezenta hotătâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 3  Se avizează ”Strategia de contractare privind încheierea contractelor având ca obiect „Delegarea 

prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în 
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Zona 2 lot.1 și Zona 5 lot.2 Arad”, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotătâre şi care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art. 4  Se aprobă ca procedură de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă – pe loturi aferente 

celor 2 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al 

deşeurilor municipale din cele două zone ale judeţului Arad să se facă pentru o perioadă de 96 de luni. 

Art. 5.  Se avizează „Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 

colectarea separata si transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul 

Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5 , prevăzută în Anexa nr. 3 la 

prezenta hotătâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 6. Se mandatează d-na Miculit Crina Melania – primarul comunei Vărădia de Mureş, reprezentant al 

comunei Vărădia de Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SIGD Arad să 

voteze pentru aprobarea organizării şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin gestiune 

delegate, Strategiei de contractate, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru 

delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 

Lot 2 prin licitație deschisă și să semneze în numele și pe seama Consiliul Local al Vărădia de Mureş 

documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 7. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al comunei Vărădia de Mureş, desemnat la art. 6, 

se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local al comunei Vărădia 

de Mureş în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, vor fi reprezentate de către d-na Luputiu Lacrimioara Viorica având 

funcția de secretar general. 

Art. 8. Documentaţiile de atribuire aprobate prin prezenta hotărâre pot fi modificate pe parcursul derulării 

procedurilor de achiziţie, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv modificările necesare şi impuse de 

către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, urmare evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea 

postării în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice 

(SICAP) sau de alte instituţii cu atribuţii în acest sens/operatori economici interesaţi, după caz, urmare 

răspunsurilor la clarificările solicitate pe parcursul derulării procedurii.  

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad; 

- Afișare. 

 

 

PRESEDINTE, 

Sorin Cauțun                

                                        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                             

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 

 

 


