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H O T Ă R Â R E A  nr. 67/2022 

Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:  

Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 

Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 

Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” 

 

 

 

Consiliul Local al orașului Geoagiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2022, vând în 

vedere următoarele: 

- proiectul de hotărâre nr. 70/19.05.2022 

- referatul de aprobare al primarului nr. 70/19.05.2022,  raportul de specialitate al Compartimentului 

Juridic și Executări Silite  nr. 74/19.05.2022 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

156/24.05.2022, 180/24.05.2022 și 204/24.05.2022; 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul 

Hunedoara,, având nr. 987/18.05.2022, înregistrată la Primăria orașului Geoagiu sub nr. 3196/19.05.2022  

prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru aprobarea Documentației de atribuire 

a contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a 

documentelor suport, mandatarea reprezentantului U.A.T. orașul Geoagiu să voteze în cadrul ședinței 

Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor 

suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de 

„negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, 

mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. orașul Geoagiu, contractele pentru 

fiecare lot; 

- Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 984/18.05.2022. 

- Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanța de urgență  nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;  

- Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara; 

- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu 

modificările şi  completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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- Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de 

salubrizare a localităţilor;  

- Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

al serviciului de salubrizare a localităților;  

- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările, ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare și declarația privind 

persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul A.D.I. S.I.G.D.- Hunedoara. 

 

Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire care conține: 

- Instrucțiunile pentru ofertanți; 

- Documentul descriptiv; 

- Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii; 

- Formularele și modelele de documente. 

 

Art.3. Se mandatează domnul primar Cărăguț Vasile,  reprezentant al U.A.T. orașul Geoagiu să voteze 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor județul Hunedoara,  pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Documentației de 

atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3. 

 

Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să 

organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 

1, Lotul 2 și Lotul 3. 

 

Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. orașul Geoagiu, 

contractele pentru fiecare lot, după cum urmează: 

Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 

Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 

Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” 

 

Art. 6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orașului Geoagiu  și Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara. 
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Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 

 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara 

- Primarului orașului Geoagiu. 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

județul Hunedoara,, ;  

- Serviciului Arhitect Șef, Compartimentului  Juridic și Executări Silite. 

   

 

 

Geoagiu, 26.05.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Coca Nicolaie                                                           Secretar General                                                                                                                 

                                                                            jr. Cimpoeşu Maria  

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 


