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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 22.02.2018 

privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și a gestiunii activității de 

operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale, județul 

Iași, aferente proiectului SMID în județul Iași 

 

Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

Având în vedere prevederile: 

- Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

- Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

- Ordinului nr. 82/24.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de 

salubrizare al localităţilor; 

- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

- H.G. nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii din 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

    Luând în considerare faptul că: 

- Orașul Târgu Frumos este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubritate Iaşi;  

Ţinând seama de:  

- adresa nr. 57/31.01.2018, înregistrată la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos 

sub nr. 29881/15.02.2018, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate 

Iaşi a solicitat aprobarea documentațiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și a gestiunii activității de operare a 

stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare aferente proiectului SMID în județul Iași; 

- expunerea de motive nr. 29978/15.02.2018; 

- proiectul de hotărâre nr. 29979/15.02.2018; 

- raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului 

Târgu Frumos nr. 29980/15.02.2018; 
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- avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

socială, culturală, culte, tineret și sport înregistrat sub nr. 30317/21.02.2018; 

- avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, Urbanism, Protecţia mediului şi 

Agricultură din cadrul Consiliului local al Oraşului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 

30272/21.02.2018; 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14 coroborat cu alin. 7 lit. a) și al art. 115 lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii 

delegate, a următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare la nivelul Orașului 

Târgu Frumos: 

a) colectarea separată și transportul separat ale deșeurilor municipale și ale deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori; 

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

c) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale și deșeuri similare 

de la Ruginoasa, Bălțați, Hârlău; 

d) sortarea deşeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare de la Ruginoasa, 

Țuțora, Hârlău; 

e) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor 

verzi în cadrul stației de compostare de la Țuțora; 

f) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, 

respectiv tratarea deșeurilor reziduale municipale în instalația de tratare mecano-biologică 

de la Țuțora. 

 

Art. 2. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în județul Iași, prevăzut în Anexa nr. 1. Anexa nr. 1 face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii operării stațiilor de transfer 

și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași, prevăzut în Anexa nr. 2. Anexa 

nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. – Se aprobă documentația de atribuire pentru contractul de concesiune de servicii privind 

delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor în județul Iași, prevăzută în 

Anexa nr. 3, constituită din următoarele documente: 

 Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în județul Iași; 

 Secțiunea I – Fișa de date a concesiunii;  

 Secțiunea II – Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în județul Iași; 

 Secțiunea III – Formulare;  

 Secțiunea IV – Contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport ale 

deșeurilor municipale în județul Iași. 

Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. – Se aprobă documentația de atribuire pentru contractul de concesiune de servicii privind 

delegarea activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor 

municipale, județul Iași, aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Iași”, prevăzută în Anexa nr. 4, constituită din următoarele documente: 

 Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii operării stațiilor de 

transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași, aferente SMID în 

județul Iași;  

 Secțiunea I – Fișa de date a concesiunii;  

 Secțiunea II – Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de operare a stațiilor 

de transfer și a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în județul Iași; 

 Secțiunea III – Formulare;  

 Secțiunea IV – Contract de delegare a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer 

și a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în județul Iași. 

Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.6. – Se mandatează d-l Vatamanu Ionel, primarul Orașului Târgu Frumos, pentru ca în 

numele și pentru Orașul Târgu Frumos, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași documentațiile menționate la art. 2 

– 5, așa cum sunt ele prevăzute în Anexele 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.7. – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. 

Iași, pentru: 

     a) publicarea anunțurilor de participare aferente procedurilor de atribuire a contractelor 

prevăzute la art. 4 și art. 5;  

     b) publicarea documentațiilor de atribuire prevăzute la art. 4 și art. 5, efectuarea oricărui act 

necesar derulării procedurii de atribuire: elaborarea răspunsurilor la clarificările 
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înaintate/solicitate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor documentațiilor de 

atribuire și a documentelor aferente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, 

efectuarea modificărilor și a completărilor documentațiilor de atribuire și a documentelor aferente 

în conformitate cu schimbările legislative, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea 

dosarului de concesiune, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul procedurii de 

licitație.  

 

Art.8. Se mandatează Președintele A.D.I.S. Iași să semneze, în numele și pe seama Orașului 

Târgu Frumos, contractele de concesiune de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de 

colectare și transport ale deșeurilor municipale în județul Iași, respectiv pentru delegarea 

activității de operare a stațiilor de transfer și a instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale în 

județul Iași.  

 

Art.9. Secretarul orașului va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Oraşului Târgu Frumos, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi (A.D.I.S.), compartimentelor direct interesate 

din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Frumos şi o va aduce la cunostinţă publică prin afişare şi/sau 

pe pagina de internet şi/sau în presă. 

 

  Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

       Consilier local,            Secretar, 

     Enea Sergiu – Constantin        Spulber Elena – Felicia  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” 

dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 17 consilieri locali.  

 

 


