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HOTĂRÂRE
Privind 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,
Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2
Consiliul Local al Oraşului Lipova,
Având în vedere:
- prevederile art. 121 din Constituţia României;
- prevederile art.2009 și urm. din Codul civil;
- prevederile art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.n din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art.32, alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.104, alin.1, lit.c din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.9, alin.2 și alin.3 din Normele Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G.
nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de
aprobare nr. 15726/01.08.2019;
- raportul de specialitate nr. 15727/01.08.2019, întocmit de Serviciul
Urbanism AT și Autorizări Transporturi;
- votul “pentru” a 11 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de
majoritate absolută, cerută de prevederile art.139, alin.3, lit.h din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează Strategia de contractare privind încheierea
contractului având ca obiect „Delegarea gestiunii unor activități componente
ale serviciului de salubrizare în județul Arad, respectiv colectarea separată și
transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite
din activități comerciale din industrii și instituții, inclusiv fracții colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și
electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot
2” prevăzută în Anexa nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre, cu

următorul AMENDAMENT: Pentru activitatea de colectare și transport a
deșeurilor menajere reciclabile și reciclabile generate de utilizatorii
casnici, facturile vor fi emise către utilizatrorii casnici, pe baza
contractelor de prestări servicii încheiate între operatorul de
salubritate și aceștia.
Art.2. Se avizează Studiul de fundamentare al deciziei de delegare a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul
Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2, prevăzut în Anexa nr.2, parte integrantă
din hotărâre, cu următorul AMENDAMENT: Contravaloarea serviciilor
prestate în beneficiul utilizatorilor casnici va fi facturată lunar și
încasată de la fiecare utilizator în parte, în baza contractelor de
prestări servicii încheiate de către Operator cu aceștia.
Art.3. Se aprobă ca procedura de achiziție publică să se facă prin
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare — pe loturi
aferente celor 2 zone de colectare, iar delegarea gestiunii serviciilor de
colectare - transport al deșeurilor municipale din cele două zone ale județului
Arad să se facă pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de prelungire
(până la desemnarea unui operator prin procedura de licitație publică deschisă)
în conformitate cu datele prezentate în Studiul de fundamentare aprobat de
către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIGD
Arad, respectiv doar de membrii asociați implicați care alcătuiesc Zona 2 și
Zona 5 și care vor beneficia de serviciile de colectare separată și transport
separat al deșeurilor municipale prestate de viitorul operator desemnat prin
procedura de negociere fără publicare prealabilă.
Art.4. Se avizează „Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona
2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2”, compusă din caiet de sarcini si anexe la acesta, fișa
de date a achiziției, formulare, model contract, indicatorii de performanță —
pentru Zona 2 și Zona 5, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre şi care
face parte integrantă din aceasta, cu următorul AMENDAMENT: La punctul
2.9 din documentație, contravaloarea serviciilor prestate în beneficiul
utilizatorilor casnici va fi facturată lunar și încasată de la fiecare
utilizator în parte, în baza contractelor de prestări servicii încheiate de
către Operator cu aceștia.
Art.5. Se mandatează d-nul Iosif Mircea JICHICI, reprezentant al
Orașului Lipova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară SIGD Arad să voteze pentru aprobarea 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 negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare și să semneze în numele și pe seama
Orașului Lipova documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei
hotărâri, cu amendamentele mai sus menționate.
Art.6. În situația în care reprezentantul Orașului Lipova desemnat la art.
5, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele
Orașului Lipova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, vor fi
reprezentate de către dl.Pera Florin Fabius, având funcția de consilier local.
Art.7. Documentațiile de atribuire aprobate prin prezenta hotărâre pot fi
modificate pe parcursul derulării procedurilor de achiziție, conform prevederilor
legale în vigoare, inclusiv modificările altor instituții cu atribuții în acest
sens/operatori economici interesați, după caz, urmare a răspunsurilor la
clarificările solicitate pe parcursul derulării procedurilor, în această situație fiind
angrenată răspunderea administrativă, civilă sau penală exclusiv a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Arad.
Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul
Arad, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați,
prin grija Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stelean Ioan Boia

Lipova, la 02.08.2019
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