
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.50 

Din  12.09.2022 

Privind: aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 

activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare 

Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire 

precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați 
 

__________________________________________________________________________________ 

             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                              7712/23.08.2022                  

 

 Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  extraordinară în data de 

12.09.2022; 

 

Luând în dezbatere : 

- Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, 

elaborat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, 

- Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat la nr. 7712/23.08.2022                 ; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Liești  ; 

- Avizul comisiei de specialitate; 

 

Având în vedere prevederile: 

-  Art. 229 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -Art. 7 alin (1) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Art. 8 alin. 3, Art. 13 alin. 3, Art. 22, Art. 32 alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 89 Alin. (1) și (3) , ale art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității 

de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din 

județul Galați, elaborat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Galați”, conform Anexei nr. 1 care ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. (1) Se aprobă delegarea serviciilor de operare aferente contractului de delegare a 

gestiunii activității de operare a ”Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de 

Sortare Valea Mărului”, în numele și pe seama Comunei  Liești, către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOSERV Galați. 

(2) Serviciile de operare aferente contractului de delegare a gestiunii pentru ”Centru de 

Management Integrat al Deșeurilor și Stație de Sortare Valea Mărului”, vor fi delegate către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, începând cu transmiterea Ordinului 

administrativ de începere a operării cu notificarea Datei Începerii Operării. 

Art.3. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să 

elaboreze documentația de licitație (inclusiv caietul de sarcini și condițiile de participare și criteriile de 

selecție ale operatorilor) pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de operare a 

”Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului”, să deruleze 

procedura de atribuire a serviciului de operare pentru ”Centru de Management Integrat al Deșeurilor 

și Stație de Sortare Valea Mărului”, inclusiv să realizeze revizuiri și actualizări ale acestor documente 

la solicitarea instituțiilor ce au competențe legale, în acest domeniu de activitate. 

          Art.4. (1) Se acordă mandat special domnului Iulian BOȚ, Primar al comunei Liești, reprezentant 

de drept al UAT Județul Galați, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOSERV Galați, pentru aprobarea: 

- Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați.  

- Documentației de licitație (inclusiv caietul de sarcini, condițiile de participare și criteriile de 

selecție ale operatorilor) pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii activității de operare 

pentru ”Centru de management integrat al deșeurilor și Stație de sortare Valea Mărului”.  
(2) Se împuternicește domnul Iulian BOȚ, Primar al comunei Liești având calitatea de 

reprezentant al UAT comuna Liești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOSERV Galați, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre în 

Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Art.5.Cu comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri  către  persoanele și instituțiile interesate 

se însărcinează  secretarul general al comunei Liești. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează, 
 Secretar general, 
     Daniel MILAȘCU Vasile AVADANEI 
 
        ..............................                                          ........................................ 

 

 

 

 



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 Cu adresa nr. 368 din 18.08.202, ADI Ecoserv ne solicită a se  aproba prin hotărâre a 

Consiliului local  : 

- Studiul de oportunitate si fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a 

Centrului de Management Integrat al Deseurilor si Statiei de Sortare  Valea Mărului din judetul  

Galati,   elaborat  pentru  proiectul   ,,Sistem   de  management  integrat  al deseurilor în judetul 

Galati"; 

-Delegarea serviciilor de operare către ADI Ecoserv Galati, odată cu transmiterea ordinului 

administrativ de începere a operării; 

-Imputernicirea ADI Ecoserv Galati să elaboreze documentatia de licitatie aferentă atribuirii  

contractului  de operare a depozitului  si  statiei de sortare de la Valea Mărului; 

-Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea General ADI Ecoserv. 

 

  In urma analizei documentației anexate, extrem de complexe și detaliate, ne-au reținut 

în mod deosebit atenția următoarele: 

-prognoza costurilor de operare         -pag.67-69 din Studiul de oportunitate 

-mecanismul financiar                        -pag. 83-89 din Studiul de oportunitate 

Mecanismul de plată prin taxă va fi următorul: 

Etapa 1 – perioada de tranziție. Aceasta este perioada în care vor fi prestate doar o parte din 

activitățile serviciului de salubrizare delegate prin SMID: vor fi operate instalațiile de la Valea 

Mărului – depozit conform și stație de sortare, vor fi operate stațiile de transfer și compostare de 

la Tg. Bujor și Tecuci și va începe activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor. 

Mecanismul de plată aferent etapei I este aplicabil începând cu data atribuirii contractului de 

delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport a deșeurilor până la începerea 

operării instalației TMB și a stației de transfer de la Galați. Acest mecanism este valabil pentru 

toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, cu excepția municipiului Galați, 

pentru care mecanismul de plată este prezentate în figurile 5 și 6 de mai jos. 

a) Autoritățile administrației publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru 

utilizatorii casnici și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de ADI ECOSERV, 

constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile Documentului de 

Poziție. Taxa de salubrizare va include activitatea de colectare separată și transport separat a 

deșeurilor municipale, transferul și compostarea deșeurilor municipale realizate cu ajutorul 

instalațiilor de la Tecuci și Târgu Bujor, precum sortarea și depozitarea realizate în instalațiile de 

la Valea Mărului; 

b) Autoritățile administrației publice locale vor colecta la bugetele locale taxa specială de 

salubrizare de la toți utilizatorii casnici (corespunzător numărului de locuitori rezidenți ai fiecărui 

UAT) și utilizatorii non-casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statului; 

c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritățile administrației publice locale ale fiecărei 

unități administrativ teritoriale către ADI ECOSERV, pe baza facturii emise de aceasta; 

d) Diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al facturii emise de ADI 

ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale, urmând a 

fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului; 
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e) ADI ECOSERV, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa 

contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate 

de la OIREP; 

f) ADI ECOSERV va emite factura către fiecare unitate administrativ-teritorială pe baza 

facturilor operatorilor, luând în considerare contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea 

deșeurilor de ambalaje municipale valorificate încasate de la OIREP; 

g) ADI ECOSERV va plăti, pe baza cantităților de deșeuri municipale gestionate lunar 

aferente indicatorilor de performanță, operatorul de colectare și transport care va opera și stațiile 

de transfer și compostare de la Tecuci și Târgu Bujor, precum și operatorul instalațiilor de la 

Valea Mărului pentru activitatea de sortare; 

h) Operatorul de colectare si transport, care va opera și stațiile de transfer și compostare de la 

Tecuci și Târgu Bujor, va plăti operatorul depozitului de deșeuri de la Valea Mărului atât tariful 

de depozitare, cât și contribuția pentru economia circulară; 

 Având în vedere impactul activității de salubrizare asupra bugetului local, 

responsabilitățile asumate, elementele de control prevăzute a fi  la îndemâna Consiliului local, 

consiliul local urmează a analiza și hotărî. 

 

 

PRIMAR 

   IULIAN BOȚ 

 

 


