ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GENERAL BERTHELOT
Localitatea General Berthelot Nr.30, Cod Postal 337235 Telefon:
0254770531;Fax:0254770515;
e-mail: berthelot2004@yahoo.com

HOTARAREA Nr. 75/2022

pentru aprobarea Strategiei de contractare # a Documentatiei de atribuire
a contractelor de achizitie de servicii av/ind ca obiect:
Lot 1 - ,,Prestarea serviciului de salubrizare 'in zona de colectare 1 Brad"
Lot 2 - ,,Prestarea serviciului de salubrizare 'in zona de colectare 2 Hateg"

~i acordarea de mandat
Consiliul Local al comunei General Berthelot, judetul Hunedoara, intrunit 'in sedinta ordinara;
A vand 'in vedere:
- referatul de aprobare al primarului nr. 41/129/21.09.2022;
- referatul compartimentului de specialitate nr. 411130/21.09.202;
- adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul
Hunedoara,, avand nr.1825/16.09.2022, inregistrata la Primaria comunei General Berthelot sub
nr.2297/21.09.2022, prin care se solicits organizarea unei sedinte a Consiliului Local pentru aprobarea
Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie de servicii pentru Lotul 1 ~i
Lotul 2 pe durata determinata, mandatarea reprezentantului U.A.T. General Berthelot sa voteze In cadrul
sedintei Adunarii Generate a A.DJ. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Strategiei de contractare si a Documentatiei
de atribuire, mandatarea Asociatiei ca in numele si pe seama UA T-urilor membre sa organizeze procedura de
.Jicitatie deschisa" si sa Incheie contractele de achizitie de servicii pentru Lotul 1 si Lotul 2, mandatarea
Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul
Hunedoara, sa semneze in numele ~i pentru U.A.T. General Berthelot, contractele pentru fiecare lot;
- proiectul de hotatare nr. 11/65/2022 pentru aprobarea Strategiei de contractare si a Documentatiei
de atribuire a contractelor de achizitie de servicii avand ca obiect: Lot 1 - ,,Prestarea serviciului de
salubrizare 'in zona de colectare 1 Brad" , Lot 2 - ,,Prestarea serviciului de salubrizare 'in zona de colectare
2 Hateg" si acordarea de mandate;
In baza avizului comisiei de specialitate pentru activitate economico-financiara, amenajarea
teritoriului ~i urbanism, agricultura, protectia mediului si turism - Cl, precum si In baza avizului comisiei de
specialitate pentru administrarea serviciilor publice furnizate.juridica si de disciplina - C3;
Tinand cont de:
- Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 1823/16.09.2022;
- Ordonanta de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 74/2018, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 31din10.01.2019, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management
al deseurilor in judetul Hunedoara" semnat de catre 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 com unitare de utilitati publice, republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. l 01/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu rnodificarile
si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. l09 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare a
localitatilor;
- Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localitatilor;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art 129 alin (2) lit.d ~i alin.(7) lit.n), art. 139, art. 196 alin.(1) lit.a) ~i art. 243
alin.( 1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile
si cornpletarile ulterioare,

Art.1. Se aproba Strategia de contractare privind atribuirea contractelor de achizitie publics pentru
contractele de prestare serviciul de salubrizare Lot 1 si Lot 2 prin procedura de ,,LICIT ATIE DESCHISA''.
Art.2. Se aproba Documentatia de atribuire care contine:
Instructiunile pentru ofertanti;
Caietele de sarcini pentru Lot 1 si Lot 2 ~i Anexele;
Proiectul de contract continand clauzele contractuale obligatorii;
Formularele ~i modelele de documente.
Art.3. Se mandateaza doamna Huzoni Marina, pnmar

al U.A.T.

General Berthelot, sa voteze In

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor
judetul Hunedoara, pentru aprobarea Strategiei de contractare ~i pentru aprobarea Documentatiei de atribuire a
contractelor de servicii pentru Lotul 1 ~i Lotul 2.
Art.4. Se acorda mandat A.DJ. S.I.G.D. Hunedoara ca in numele si pe seama UAT-urilor membre sa
organizeze procedura de .Jicitatie deschisa" ~i sa incheie contractele de achizitie de servicii pentru Lotul 1 ~i
Lotul 2.
Art.5. Se acorda mandat Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, Sistemul Integrat de
Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara, sa semneze in numele ~i pentru U.A.T. General Berthelot, contractele
pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza:
Lot 1 - ,,Prestarea serviciului de salubrizare In zona de colectare 1 Brad"
Lot 2 - ,,Prestarea serviciului de salubrizare In zona de colectare 2 Hateg"
Art.6. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine doamnei primar Huzoni Marina.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi contestata la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si
Fiscal, in termenul si in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.8. Prezenta hotarare se cornunica Institutiei Prefectului-Judetul Hunedoara, doamnei Primar Huzoni
Marina, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.Bistemlntegrat de Gestionare a Deseurilor judetul
Hunedoara,, si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de
internet www.primariaberthelot.ro.
General Berthelot,

25.09.2022
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

Bobariu Sorin Daniel

/:

Aceastii hotiiriire a fost adoptatii in sedinta ordinarii din data de 25.09.2022 cu urmatoarele voturitTotal
consilleri locali : 9
Prezenti: 9
Pentru : 9
Impotrivd : 0
Abtlnerl : 0
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Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ:
1>
art. 139 alin. (I): ,. in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul /ocal adopt ii hotdrdri, cu majoritate absolute sau simplii. dupii
caz. ":
2> art.
197 alin. (2): ,, Hotiirdrile consiliului local se comunicd primarului. ";
3>
art. 197 alin. (I), adaptat: Secretarul general al comunei cornunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in eel mult I 0
zile lucratoare de la data adoptarii ... ,
4>
art. 197 alin. (4): Hotararile . se aduc la cunostinta publics ~i se comunica, in conduiile legii, prin grija secretarului general al
comunei.;
5> art.
199 alin. (I): ,, Contunicarea hotdrdrilor . . cu caracter individual cdtre persoanele ciirora Ii se adreseaza se face in eel mult 5
zile de la data comunicarii oficiale cdtre prefect. ";
•! art. 198 alin. (I): ,, Hotiirdrile .. cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica. ":
7>
art. 199 alin. (2): .Jlotardrile . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comuntciirii catre persoanele cdrora Ii se

adreseazd. "

Nata: La data comunicarii hotararii catre prefectul judetului sunt completate pozitiile I ~i 3 din cartus,
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