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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  
privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de 

oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru 

delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al 

deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș 

 

 

 Consiliul Local al comunei Țițești, întrunit în şedinţa ordinară în data de 21.10.2021,  

 Analizând Referatul de aprobare nr.7832/05.10.2021 și Raportul de Specialitate 

nr.7879/06.10.2021 al Compartimentului Protecția Mediului prin care se propune avizarea 

Strategiei de Contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru 

delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al 

deşeurilor municipale în Zona Centrală,  județul Argeș 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit. b), lit.c) și lit.d), alin.4 lit.e), 

alin.6 lit.b), alin.7 lit.n), art.139 alin.1, alin.3 lit.h din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, ale art. 10 alin (5) și (5¹), art. 22 alin. (4), art. 23, art. 29, art. 30 alin.1 și alin.5, 

art.32 alin.2, art. 33 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (2) și (3) din H.G. 395/2016 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi ale HG nr. 867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016, Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș,                    

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. Se avizează Strategia de contractare privind încheierea contractului având ca 

obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport 

separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș"prevăzută în Anexa nr.1 la 

prezenta hotătâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. Se avizează Studiul de fundamentare al deciziei de delegare prin concesiune, a 

gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în 

Zona Centrală, județul Argeș, prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta hotătâre şi care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art. 3. Se avizează Studiul de oportunitate a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii 

gestiunii activității de colectare separata și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, 

județul Argeș-Anexa.3 la prezenta hotătâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 4.Se aprobă ca forma de gestiune a serviciului să fie "gestiunea delegată", iar 

atribuirea ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare 

separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș”, să 
se facă prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă, conform prevederilor art. 51-54 din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi ale HG nr. 867/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016. 



 

 

 

 

             CONSILIUL LOCAL ŢIŢEŞTI   

 JUDETUL  ARGES 
Tel/Fax: 0248/299.012, C. F. 4971944, E-mail: primariatitesti@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5. Se avizează "Regulamentul serviciului de colectare separată și transport 

separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș" Anexa 4 la prezenta 

hotătâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 6.  Se avizează „Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în 

Zona Centrală, județul Argeș, compusă din: caiet de sarcini și anexele acestuia, fișa de date a 

achiziției, formulare, model contract, prevăzută în Anexa nr.5 la prezenta hotătâre şi care face 

parte integrantă din aceasta. 

Art. 7. Se mandatează d-nul Savu Gheorghe, Primar al Comunei Țițești, în calitatea 

sa de reprezentant al Comunei Țițești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Servsal Argeș, să voteze: 

- pentru atribuirea prin procedura licitației publice a Contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii activitatii de colectare separată și transport separat al deşeurilor 

municipale în Zona Centrală, județul Argeș”,  

-pentru aprobarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a 

Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire 

privind delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport 

separat al deşeurilor municipale, în Zona Centrală, județul Argeș 

 - să semneze în numele și pe seama Consiliul Local al Țițești documentele necesare 

aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 8. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Comunei Țițești, desemnat la 
art. 7, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local al 
Comunei Țițești în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară 
Servsal Argeș, vor fi reprezentate de către d1. Duțulescu Gheorghe având funcția de viceprimar. 

Art. 9. Documentațiile de atribuire aprobate prin prezenta hotărâre pot fi modificate pe 
parcursul derulării procedurilor de achiziție, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv 
modificările alte instituțiilor cu atribuții în acest sens/operatori economici interesați, după caz, 
urmare răspunsuri lor la clarificările solicitate pe parcursul derulării procedurilor. 

Art. 10. D-nul/d-na Savu Gheorghe , în calitate de primar, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 11. Prezenta hotărâre la cunoştinţă persoanelor interesate prin grija Secretarului 

general al comunei Țițești. 
 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Brutărea Liviu                                                                Secretar General, 

                                                                               Poștaliu Adriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.66 adoptată în ședința ordinară din data de 21.10.2021 cu un număr de 15 voturi 

”pentru” din 15 consilieri în funcție 


