
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 24 /2018
PRIVIND APROBAREA  CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT

„ DELEGAREA  GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1
BRAD CONSTÂND ÎN:  - COLECTAREA SEPARATA ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL

DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE;- OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA
STAŢIEI DE TRANSFER BRAD; - OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE SORTARE

BRAD; - TRANSPORTUL LA DISTANŢĂ AL DEŞEURILOR LA FACILITĂŢILE DE
TARTARE/DEPOZITARE ”, DIN CADRUL PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE

MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

              Consiliul Local al Comunei Tomesti  judeţul Hunedoara;
- Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  nr.  18   din  04.05.2018   privind aprobarea

contractului de achizitie publica avand ca obiect „ Delegarea  gestiunii serviciului de salubrizare in
zona de colectare 1 Brad constand in:  -  colectarea separata  si  transportul separat al  deseurilor
municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si
administrarea  Statiei  de  sortare  Brad;  -  transportul  la  distanta  al  deseurilor  la  facilitatile  de
tartare/depozitare ”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul
Hunedoara”;  
Consiliul Local al Comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
- Raportul  procedurii  de  atribuire  a  Contractului  de  achizitie  publica  avand  ca  obiect
„ Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in:  - colectarea
separata  si  transportul  separat  al  deseurilor  municipale  si  al  deseurilor  similare;-  operarea  si
administrarea  Statiei  de  transfer  Brad;  -  operarea  si  administrarea  Statiei  de  sortare  Brad;  -
transportul  la  distanta  al  deseurilor  la  facilitatile  de  tartare/depozitare ,  din  cadrul  proiectului
„Sistem  Integrat  de  Management  al  Deşeurilor  în  Judeţul  Hunedoara”  încheiat  sub  nr.
350/10.04.2018 de către A.D.I.S.I.G.D. HUNEDOARA; 
-  Adresa  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ,,  Sistem  Integrat  de  Gestionare  a
Deseurilor  judetul  Hunedoara,,  având  nr.525/05.06.2018,  prin  care  se  solicită  organizarea  unei
ședințe a consiliului local, în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea contractului de achizitie
publica avand ca obiect          „ Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1
Brad  constand  in:   -  colectarea  separata  si  transportul  separat  al  deseurilor  municipale  si  al
deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea
Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare .
- Documentul  de poziție  privind modul  de implementare a  proiectului  "Sistem integrat  de
management al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara; 
Statutul A.D.I.S.I.G.D.-HUNEDOARA ; 
- Expunerea  de  motive  prezentată  de  domnul  Vasiu  Adrian-Viorel,  primar  al  comunei
Tomesti  înregistrată sub nr.3/24 din 04.05.2018 ;
- Raportul  Compartimentului  de  resort  înregistrat  sub  nr.4/24   din  04.05.2018,  precum şi
Avizul  favorabil   al  comisiei pentru  programe de dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr.5/24  din 28.06.2018 
- Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tomesti  nr.7 /2017 prin care s-a
aprobat  documentația  de  atribuire  a  contractelor  de  delegare  a  unor  activitati  componente  ale
serviciului de salubrizare aferente celor patru zone ale judetului Hunedoara;
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            Având în vedere:
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului
de salubrizare a localităţilor; 
- prevederile Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localităților, act normativ în prezent abrogat; 
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  art.9  alin.1  lit.c  din  O.U.G.  nr.196/2005  privind  fondul  pentru  mediu,  cu
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare; 
- prevederile  Legii  nr.98/2016  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 
- prevederile  H.G.  nr.395/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei
Tomesti , judeţul Hunedoara;
            În conformitate cu prevederile art.7, alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
           În temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.14, ale
art.36 alin.9, ale art.39 alin.2,  ale art.45 alin.2 lit.d, ale art.92, ale art.115 alin.1 lit.b, ale art.115
alin.3-7, precum şi ale art.125 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se insuseste Contractul de achizitie publica avand ca obiect „ Delegarea gestiunii
serviciului  de  salubrizare  in  zona  de  colectare  1  Brad  constand  in:   -  colectarea  separata  si
transportul  separat  al  deseurilor  municipale  si  al  deseurilor  similare;-  operarea  si  administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta
al  deseurilor  la  facilitatile  de  tartare/depozitare  ”,  din  cadrul  proiectului  „Sistem  Integrat  de
Management  al  Deşeurilor în Județul Hunedoara”,  incheiat  cu operatorul  ASOCIEREA BRAI-
CATA S.R.L. –  SC TED TRANS 2002 SRL.,  care a fost  desemnat  câștigător  prin Raportul
procedurii de atribuire nr. 350/10.04.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
              Art.2. Conform Contractului de achizitie publică,  avand ca obiect „ Delegarea gestiunii
serviciului  de  salubrizare  in  zona  de  colectare  1  Brad  constand  in:   -  colectarea  separata  si
transportul  separat  al  deseurilor  municipale  si  al  deseurilor  similare;-  operarea  si  administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta
al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare, astfel cum au fost definite in modelul de contract
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din documentatia de atribuire aprobata prin Hotararea A.G.A.  A.D.I.S.I.G.D. Judetul Hunedoara nr.
2/10.05.2017,  însuşit  de  Consiliul  Local  al  Comunei  Tomesti   se  aprobă următoarele  Tarife
pentru prestarea Serviciului (fara TVA ): 

Tariful pentru activitatea de colectare separata si transport separat al 
deseurilor municipal este de 199,07 lei/tona plus TVA

lei/pers./lună +TVA
tarif urban: 6,39 lei
tarif rural : 2,78 lei 

Tariful pentru activitarea de sortare a deșeurilor municipale este de 0,1 
lei/tona plus TVA

lei/ pers./lună+TVA
 tarif urban: 6,39 lei
tarif rural : 2,78 lei

Tariful pentru activitatea de 
operare/administrarea statiilor de transfer pentru 
deseuri municipale este de 24,72 lei/tona plus 
TVA

lei/ pers./lună+TVA
 tarif urban: 6,39 lei
tarif rural : 2,78 lei

Tariful pentru non-casnici ( agentii economici 
si institutii publice) 164,67 lei/tonă + TVA

Suma alocată cheltuielilor cu conștientizarea și
informarea 

45.000 lei/an  +TVA 

Redevența în sumă fixă 691,342,74 lei/an 

   

           Art.3 Tariful total aplicat de Delegat (operator) pentru activitatile desfasurate va cuprinde
tarifele prevazute mai sus la art. 2 , la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit (taxa
de depozitare).
           Art.4.  Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti , ca în
numele şi pentru Comuna Tomesti , să aprobe în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară  Sistemul  Integrat  de  Gestionare  a  Deşeurilor  judeţul  Hunedoara  contractul  de
achiziţie publică având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1
BRAD . 
           Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul Primăriei
comunei  Tomesti   şi  poate  fi  atacată,  conform procedurii  şi  termenelor  prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 
           Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti,  judeţul Hunedoara;  
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-  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Sistem Integrat  de  Gestionare  a  Deşeurilor  judeţul
Hunedoara.
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ
                Paul Cristian-Dumitru                                                                  SECRETAR,
                                                                                                                           Giurgiu Sanda 

    NOTA  :  Prezenta  hotărâre  s-a  adoptat  prin  vot  deschis,   cvorumul  fiind  de:  9  voturi
„pentru”,__________voturi „împotrivă”, __________abţineri.
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