
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

 H O T A R A R E 

PRIVIND avizarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului 

de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de 

Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 

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

Teleorman”, precum si mandatarea primarului comunei Blejesti ca reprezentant al 

comunei Blejesti , in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Managementul Deșeurilor Teleorman să voteze pentru aprobarea Studiului de 

oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID 

Teleorman  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de 

Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 

transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman” 

 

 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în sedință de lucru 

ordinara din data de 26 noiembrie  2020, având în vedere: 

- referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii; 

- raportul de specialitate intocmit de compartimentul contabilitate din cadrul  Primariei Blejesti ;  

- proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii , dezbatut in sedinta Consiliului Local care a primit 

aviz favorabil 

-În baza prevederile art. 8 alin. (3) lit. d^1), art. 30 alin. (1) și alin. (5), art. 10 alin. (4) și alin. 

(5^1), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, 

- prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

-dispozitiilor art.5 alin.1 lit.n, art.7 alin.1 din Legea nr.100/2016, privind concesiunile de 

lucrări si concesiunile de servicii, 



-prevederile art.9 alin.2, alin.3, art.11-art.15 din HG nr.867/2016, privind Normele de aplicare 

a Legii nr.100/2016, 

- prevederile Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată și actualizată,   

- prevederile art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) lit.n, 

art.132, art 136, alin (1),art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art  243, alin (1), lit a , art.297 

alin.1 lit.b,  din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare  

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ : 

H O T A R A S T E: 

Art.1. Se avizează Studiul de Oportunitate privind încheierea contractului având ca obiect 

”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor 

municipale în județul Teleorman”, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre și care face 

parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Se avizează Planul tarifar și analiza gradului de suportabilitate în cadrul SMID 

Teleorman, prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din 

aceasta. 

Art.3. Se avizează Strategia de contractare privind încheierea contractului având ca obiect 

”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor 

municipale în județul Teleorman”, prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre și care face 

parte integrantă din aceasta. 

Art.4. Se avizează Studiul de Fundamentare privind încheierea contractului având ca obiect 

”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor 

municipale județul Teleorman”, prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre și care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art.5. Se avizează Documentația de atribuire privind încheierea contractului având ca obiect 

”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor 

municipale în județul Teleorman”, prevăzut în Anexa nr.5 la prezenta hotărâre și care face 

parte integrantă din aceasta. 

Art.6. Se mandatează dnul Pietreanu Narcis Catalin , reprezentant al Comunei Blejesti în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul 

Deșeurilor Teleorman să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului 

tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de 

contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru 

”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a 

deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

Art.7.  Se Acorda mandat   Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor 
Teleorman,  pentru: 

a. Derularea procedurii de achiziţie publică aferentă atribuirii „Contractului delegarea 
prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor 



municipale județul Teleorman” (publicarea documentaţiei de atribuire, a anunţului 
de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii 
ofertanţi, efectuarea modificărilor necesare în documentația, 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 achiziţie); 

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 delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 
colectare și transport separat a deșeurilor municipale județul Teleorman” de către 
Preşedintele ADI  în numele şi pe seama  Unităților Administrativ Teritoriale 
membre ADI.  

 
Art. 8. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Blejesti impreuna cu 
compartimentele din subordine . 

Art. 9.  Hotărârea se comunică insitutiei Prefectului judetului Teleorman , persoanelor fizice 

şi juridice interesate. 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL , 

                       Serbana Constantin                                                Jr. Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI   

Nr.45 din 26 noiembrie  2020 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  26 noiembrie  2020. 

CVORUM: 13 consilieri în funcție;   12    consilieri prezenți, din care: PENTRU   12     , ABȚINERI      ,  ÎMPOTRIVĂ  

 

 


