ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 37
DIN 21.04.2017
privind aprobarea documentelor de atribuire și a delegării, prin atribuire directă, către
S.C. . R.S.G.- REPARAȚII STRADALE GENERALE S.R.L., a serviciului de salubrizare
al UAT Buzias pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor
menajere si al deseurilor similare
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul 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 si d-na Mirza Cristina Mihaela inspector in cadrul Compartimentului achiziții publice din cadrul Primăriei oraş
Buziaş, înregistrat cu nr. 8479 /2017 ;
;
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;
În conformitate cu prevederile H.C.L. Buziaș nr. 9/26.02.2015 privind
aprobarea modificării tarifelor la serviciile de salubrizare prestate de S.C. «
Reparaţii Stradale Generale Timişoara » S.R.L, pe raza administrativ – teritorială
a oraşului Buziaş ;
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,
Ordinului ANRSC nr. 82/2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților;
Luând în considerare prevederile art. 8 , art. 29 alin. (4) și art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
În baza prevederilor art. 7 alin. (5) din legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile
publice;
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;
Având în vedere prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52 / 2003 , republicată,
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
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 ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare a
UAT Buzias colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al
deseurilor similare, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de
Salubrizare al UAT Buziaş, pentru activitatea - Colectarea separată şi transportul separat
al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare și Indicatorii de performanta pentru
serviciul public de salubrizare al UAT Buzias, conform Anexei nr. 2 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Modelul contractului de delegare a gestiunii, prin atribuire directă,
a serviciului de salubrizare al UAT Buzias;
Art.2. Se aprobă delegarea, prin atribuire directă , a gestiunii către S.C. . R.S.G.REPARAȚII STRADALE GENERALE S.R.L., a serviciului de salubrizare al UAT Buzias
pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor menajere si al
deseurilor similare, pe o perioada de 4 luni , cu inserarea clauzei contractuale conform
căreia, 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 a preluării
serviciului de salubrizare de către operatorul regional desemnat în urma licitației,
contractul va înceta, înainte de împlinirea termenului de 4 luni, fără alte obligaţii din
partea părţilor contractante.
Art.3.- Se mențin în vigoare tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 9/26.02.2015 privind
aprobarea modificării tarifelor la serviciile de salubrizare prestate de S.C. « Reparaţii Stradale
Generale Timişoara » S.R.L, pe raza administrativ – teritorială a oraşului Buziaş
, respectiv:
1.
COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI DE LA
POPULATIE 8,47 LEI FARA TVA/PER/LUNA
2.
COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI DE LA
AGENTI ECONOMICI 75,00 LEI FARA TVA /MC
Art.4.- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri își încetează efectele H.C.L.
Buzias nr. 2/20.01.2017 .
Art.5.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului
Buziaș, care se împuternicește în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare .
Art.6.- 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.
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