ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2
DIN 20.01.2017
privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare a localităţii Buziaş nr. 2 din 24.01.2005
- concesionar: S.C. R.S.G. S.R.L.
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţu l Timiş ;













Având în vedere referatul întocmit de dl. Vlaiconi Valeriu – inspector superior în
cadrul Serviciului Coordonare – Urmărire Investiții, Urbanism,
Amenajarea
Teritoriului, Fond Funciar si Protecția Mediului, Registrul Agricol si Autorizare
Transport Local de la nivelul Primăriei oraș Buziaş, înregistrat cu nr. 272/2017, prin
care se propune prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a localităţii Buziaş nr. 2 din 24.01.2005 până la data finalizării licitației de
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare – transport al deșeurilor
municipale din cele cinci zone ale județului Timiș desfășurat de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș și preluării serviciului de salubrizare de
către operatorul regional desemnat în urma licitației;
Luând în considerare adresa nr. 1920 /2016
a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri Timiș privind stadiul licitației de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului de colectare – transport al deșeurilor municipale din cele cinci
zone ale județului Timiș desfășurat de ADID Timiș ;
Ținând seama de Adresa nr. 500243/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene - Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care se
recomandă ca, “în vederea asigurării continuității serviciului și până la finalizarea
procedurii privind delegarea gestiunii inițiată de ADID Timiș, să se atribuie
contractul de salubrizare unui operator care îndeplinește condițiile legale, invocând
situația de urgență”;
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Buziaş , care acordă aviz favorabil;
Având în vedere art. 8 alin. 1 din Documentul de poziţie privind modul de
implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în
judeţul Timiş", precum și H.C.L. Buziaș nr. 9 DIN 08.11.2008;
Ținând seama de H.C.L. Buziaș nr. 8 din 29.01.2016 privind aprobarea înfiinţării
Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri
municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale
din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş ,
Studiului
de
oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din
judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Documentaţiei de atribuire pentru
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor
municipale din Zona 0 deservita de Depozitul Central Ghizela, judeţul Timiş,
În baza prevederilor art. 6 alin. 1, art. 70, lit. h) din O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;



În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2, lit. c) și d), alin. 5, lit. a , alin. 6 lit. a),
pct. 3, 9 și pct. 14 şi ale art.45 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T ĂR ĂŞ T E

Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a localităţii Buziaş nr. 2 din 24.01.2005 - concesionar: S.C. R.S.G. S.R.L., până
la data finalizării licitației de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare –
transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș desfășurat de Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș și preluării serviciului de salubrizare de către
operatorul regional desemnat în urma licitației.
Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului
Buziaș .
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş ;
- Primarului Orașului Buziaș;
- Serviciului Coordonare – Urmărire Investiții, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Fond
Funciar si Protecția Mediului, Registrul Agricol si Autorizare Transport Local şi
Serviciului Buget, Contabilitate – Finanțe , Impozite si Taxe, Executare Silita si Casierie
si Achiziții Publice , Serviciului administraţiei publice locale din cadrul Primăriei
Oraşului Buziaş ;
- Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
- S.C. R.S.G. S.R.L.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
BAIAȘ ȘTEFAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
VLADA CRISTINA

2

