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H O T Ă R Â R E A     Nr. 16 

din 27 februarie 2020 

privind: avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, 

stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management 

integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota 

documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica 

a contractului 

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERTEȘTII DE JOS, intrunit in sedinta ordinară din data 

de 27 februarie 2020; 

La initiativa Primarului Comunei Berteștii de Jos; 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, primarul Comunei Berteștii de Jos, 

initiatorulul proiectului de hotărâre; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Berteștii de Jos; 

- Adresa nr. 563/03.12.2019 din partea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 

DUNAREA” BRAILA, privind necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, nr. 41/30.09.2008, privind aprobarea 

asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, cu Judetul Braila si 

unitatile administrativ-teritoriale de pe raza Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila; 

- Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judetul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” 

Brăila, aprobat prin HCL al Comunei Berteștii de Jos, nr. 36/31.08.2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile art.16 alin.(3), lit. c), lit. e), si lit. o) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila; 

- Prevederile art. 2 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. d, d^1, d^2, art.10 alin. (5), art. 22 alin.(4) si art. 30 

alin.(1) si (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

-   Prevederile  Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor; 

-  Prevederile  Legii nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurile 

din ambalaje; 

-   Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările ulterioare; 

-   Prevederile Legii achizițiilor publice nr. 98/2016; 

Conform  art. 129  alin. (1) lit. bsi d, alin. (7) lit. n), art. 132 din OUG 57/2019 

privindCoduladministrativ 

 

În temeiul  art. 139  alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 

privindCoduladministrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



 

Art.1  

a) Avizează Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila cu Indicatorii de 

performanta, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare; 

b) Aproba Studiul de Oportunitate pentru delegarea  activitatilor specifice de salubrizare care fac 

obiectul SMID din Judetul Braila si pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai 

publice in Municipiul  Braila” conform Anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare și 

Gestiunea delegata, ca modalitate de gestiune a activitatilor specifice de salubrizare in judetul 

Braila; 

c) Avizează Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţii de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si 

intretinere cai publice in municipiul Braila”, (respectiv Studiul de Fundamentare,Fisa de date, 

Caietul de sarcini, Contractul si Formularele), conform Anexei 3 la prezenta Hotarare. 

Art.2 Acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Bertestii de Jos, domnului 

Primar Costel Florinel Capbun, ca în numele şi pentru Comuna Bertestii de Jos să voteze pentru aprobarea 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila a 

urmatoarelor : 

a) Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila cu Indicatorii de performanta, conform 

Anexei 1; 

b) Studiul de Oportunitate pentru delegarea activităților specifice de salubrizare care fac obiectul 

SMID din Județul Brăila și pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in 

Municipiul  Brăila” conform Anexei 2; 

c) Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a 

deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai 

publice in municipiul Braila”, conform Anexei 3; 

d) Modificarile contractuale ulterioare semnării contractului; 

e) Actul Aditional nr.3 cu privire la modificarea Documentului de pozitie conform Anexei  4, parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

Art.3 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, prin 

Presedintele Asociatiei, Aparatul Tehnic si Comisia de evaluare, pentru : 

a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi a activității de măturat, 

spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila,” (publicarea documentaţiei de atribuire, a 

anunţului de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea 

modificărilor necesare în Fişa de Date a Achiziţiei, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului 

achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziţie şi orice alte documente 

necesare derulării şi finalizării procedurii de achizitie); 

b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor 

autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici. 

c) Semnarea „Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale în judeţul Brăila şi a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în 

Municipiul  Brăila” de catre Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” 

Brăila în numele si pe seama  UAT Comuna Bertestii de Jos  

Art.4 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila  pentru 

incheierea protocoalelor de colaborare cu OIREP-urile in numele si pe seama Unitatilor Administrativ 

Teritoriale membre ADI „ECO DUNAREA” Braila. 



Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre reprezentantul legal, prin participarea la 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila. 

Art.6 Prin grija secretarului Comunei Berteștii de Jos prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate. 

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 27.02.2020, cu un numar de 13 voturi din 

numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor 

consilierilor in functie. 

 

 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL UAT 

 

                 CERCHIA DUMITRU                                                                  NICULAE GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	H O T Ă R Ă Ş T E :



