
 

 

HOTĂRÂREA 

NR  34 DIN  30  IUNIE 2015  

privindavizareadocumentației de atribuire  - 
Concesionareaserviciului public de colectareși transport a 

deșeurilormunicipalesolideînjudețulBotoșani ,,SistemIntegrat de 
Management al DeșeurilorînJudețulBotoșani” 

 Întemeiulprevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. 

(1) lit. b) dinLegeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, 

 luând act de:  

- referatul de aprobare al primaruluicomuneiPomîrlaîncalitateasa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 70/24 iunie2015  ,calitateacordată de prevederile  art. 

33 din Legea nr. 393/2004 privindStatutulaleşilorlocali, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a 

II-a din  Legeaadministraţieipublice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, 

- raportulcompartimentului de resort din cadrulaparatului de 

specialitate al primaruluicomuneiPomîrlaînregistrat sub nr.71 din 24 iunie 2015  

-adresa nr 418/2014 , înregistrată la Consiliul Local Pomirla  cu nr.  

2681/2015 ,privindavizareadocumentației de atribuire  - 

Concesionareaserviciului public de colectareși transport a 

deșeurilormunicipalesolideînjudețulBotoșani ,,SistemIntegrat de 

Management al DeșeurilorînJudețulBotoșani” 

VazandRaportul de avizare ale celor  3 comisii de specialitate ale 

consiliului local : 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI POMÎRLA  

JUDEŢUL BOTOŞANI  
TEL/FAX 0231 622802 

E-mail primariapomirla@yahoo.com 

 
 
 

mailto:primariapomirla@yahoo.com


-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, servicii si comert. 

 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 

protectie sociala,protectie copii .  

         -  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 

familie, tineret si sport,  

Avand in vedereprevederile: 

- art. 2 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. e), h) sii) și art. 11 din 

Legea101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificărileşicompletărileulterioare,  

- art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (3) lit. d)şii), art. 10  alin. (4)-

(5), art. 22 alin. (3)-(4), art.29 alin. (2) şi art. 44 alin. (4) din Legea 

51/2006 a serviciilorcomunitare de utilităţipublice, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, 

- art. 59  alin.(1) din Legea211/2011 

privindregimuldeşeurilor, cu modificărileşicompletărileulterioare,   

- art. 5 alin. (2) lit. b), art 17 alin. (3) lit. b) şi art 22 din 

StatutulAsociaţiei de DezvoltareIntercomunitară ,,Ecoproces” Botoşani, 

- art 9 din Contractul de 

asocierepentruimplementareaproiectului“Sistemintegrat de management 

al deşeurilorînjudeţulBotoşani”, 

- Ordinului nr. 1968/19.11.2010 al Ministrului Mediului şi 

Pădurilor prin care s-a aprobat finanţarea Proiectului „Sistem integrat de 

management al deşeurilor în judeţul Botoşani” în cadrul Programului 

Operaţional sectorial „Mediu” – Axa prioritară 2, 

- Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod 

SMIS 16992, pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat de 

management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,  



- Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritara 2 - POS 

Mediu, 

Analizandprevederile art. 36 alin. (1), (2)  şi (5), lit. a) si b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, republicată, cu 

modificărileulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA, 

adoptaprezentahotarare : 

Art. 1 Se avizeazaprocedura de 
licitațiepublicădeschisăprivindatribuireaContractului de delegare a 
gestiuniiprinconcesiune, aactivității de colectareși transport a 
deșeurilormunicipalesolideînjudețulBotoșani. 

Art. 2   Se avizeazădocumentația de atribuire a Contractului de 
delegare a gestiunii ,princoncesiune, a activitatii  de colectaresi transport a 
deseurilormunicipalesolide,înjudeţulBotoşani, în forma prezentatăînAnexă, 
care face parte integrantă din prezentahotărâreși care 
cuprindeurmătoarele: 

 
 Volumul 0 - Note justificativeaferentedocumentației de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii, 
princoncesiune, a activitatii  de colectaresi transport a 
deseurilormunicipalesolide; 

 Volumul I -  Fișa de Date aferentădocumentației de atribuire 
a Contractului de delegare a gestiunii , princoncesiune, a 
activitatii  de colectaresi transport a 
deseurilormunicipalesolide; 

 Volumul II - Caiet de sarciniaferentdocumentației de 
atribuire a Contractului de delegare a gestiunii , 
princoncesiune, a activitatii  de colectaresi transport a 
deseurilormunicipalesolide ; 

 Volumul III – Formulareaferentedocumentației de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii, princoncesiune, a 
activitatii  de colectaresi transport a 
deseurilormunicipalesolide; 



 Volumul IV – Contractul  dedelegare a gestiunii, 
princoncesiune, a activitatii  de colectaresi transport a 
deseurilormunicipalesolide. 

 
            Art. 3  Se acordămandatpreședinteluiAsociaţiei de 
DezvoltareIntercomunitară,,ECOPROCES”Botoşanica, încazulîn care 
peperioadaderulăriiprocedurii de delegare a gestiunii, princoncesiune, a 
activității de colectareși transport a deșeurilormunicipalesolide,  
seimpunecorectareaunorprevederi din caietul de sarcini determinate de 
solicitări ale 
AutoritățiiNaționalepentruReglementareașiMonitorizareaAchizițiilorPublicesa
u de solicitări, de clarificări generate de participanții la 
procedurasăoperezemodificările respective încadrulcaietului de 
sarciniînvedereafinalizăriiprocedurilor de delegare. 
 

Art. 4 Se  acordă mandat special domnului  RUSU DORU 
IOAN,consilier personal   al primarului comunei Pomirla , cetăţean român, 
născut la data de 11 DECEMBRIE 1959 CNP 1591211073529 , domiciliat în  
comuna Pomirla  jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XT nr.539476 , eliberat 
de .la data de 08 03 2012 , săvotezeşisăsemneze, 
înnumeleşipeseamaComunePomirlaiînAdunareaGenerală a Asociaţilor, 
înconformitate cu prevederileart. 2 din prezentahotarare. 

 
Art. 5  SeacordămandatpreședinteluipentrusemnareaContractului de 

delegareînnumeleșipeseamacomuneiPomirla. 
 
Art. 6ÎmputernicitulComuneiPomirlain AdunareaGenerala a Asociatiei 

de DezvoltareIntercomunitară,,ECOPROCES” Botosani, 
PreşedinteleAsociaţiei de 
DezvoltareIntercomunitară,,ECOPROCES”BotosanişiAsociaţia de 
DezvoltareIntercomunitară,,ECOPROCES”Botosani,  vor duce la 
îndeplinireprevederileprezenteihotărâri. 
 
 
 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 



   CONSILIER,                    SECRETARUL COMUNEI, 

  RODICA PUSCASU                        CORINA CHELARIU  

 

 

 

 


