ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
BALŞA 337015, nr. 175
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100
E-mail primaria.balsa@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 35/2022
pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:
Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28 iunie
2022;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa nr. 2055/109/30.05.2022 la proiectul de hotărâre nr.
28/30.05.2022.2022, prin care se propune aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție
de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3;
- Raportul compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice din cadrul
Primăriei comunei Balșa, nr. 2055/110/30.05.2022 și avizul favorabil nr. 35/22.06.2022, al comisiei de
specialitate nr. 1: agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
muncă, familie şi protecție socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balșa;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor județul
Hunedoara,, având nr. 987/18.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Balșa sub nr. 760/18.05.2022, prin
care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru aprobarea Documentației de atribuire a
contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a
documentelor suport, mandatarea reprezentantului U.A.T. comuna Balșa să voteze în cadrul ședinței
Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor
suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de
„negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3,
mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. comuna Balșa, contractele pentru
fiecare lot;
- Nota de fundamentare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Hunedoara” nr. .984/18.05.2022;
- Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al
deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara” ;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților;
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- Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (14), art. 139, alin. (1)
și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare și declarația privind
persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul A.D.I. S.I.G.D.-Hunedoara, conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre, și care conține:
- Instrucțiunile pentru ofertanți;
- Documentul descriptiv;
- Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;
- Formularele și modelele de documente.
Art.3. Se mandatează domnul Jude Traian Felician, primar al U.A.T. comuna Balșa, să voteze în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a
Deșeurilor județul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Documentației
de atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.
Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre, să
organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractul de achiziție de servicii pentru
Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.
Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de
Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. comuna Balșa,
contractele pentru fiecare lot, după cum urmează:
Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”.
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului comunei Balșa și Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-județul Hunedoara;
- Primarului comunei Balșa;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul
Hunedoara” ;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare.
Balşa la, 28 iunie 2022
Preşedinte de ședinţă
Toma Simion

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2022, sistem de vot
liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.
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