
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 

HOTARÂREA 
nr. 35 din 30 mai 2022  

privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a 

deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
d) art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. i) și n) din Ordonanța 

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

e) art. 8 alin. (1) lit. d1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

g) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
h) Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; 

i) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii; 
j) Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări si concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

k) Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 
salubrizare al localităților; 

l) Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare al localităților; 

m) Ordinul nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

n) Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităților; 

o) Ordinul nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și 
sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală; 

p) Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

q) Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice; 

r) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 



s) Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, 
ș)  art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62  și art. 70 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de: 
- Documentul de Poziție pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”, aprobat de toate unitățile administrativ-teritoriale 
membre ale ADI „Dobrogea” prin Hotărârea AGA nr. 6/17.05.2013; 

- Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziție aprobat prin hotărârea AGA ADI 
„Dobrogea” nr. 2/02.02.2022; 

Luând act de: 
a)        referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de iniţiator; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală 

d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică locală 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară 
din data de 30 mai 2022, adoptă prezenta hotărâre 
 

 Art. 1 Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii 
delegate, a următoarelor activități, la nivelul Zonei 2: 

a) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
b) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similar; 
c) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare. 
Art. 2 Se avizează Documentația de Atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin 

achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a 
deșeurilor municipale din Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Constanța”, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, prevăzută în Anexa nr. 
1 la prezenta hotărâre, constituită din: 

a) Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție 
publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor 
municipale din Zona 2, fără punerea la dispoziție a infrastructurii; 

b) Instrucțiuni pentru ofertanți (Fișa de date); 
c) Contract de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, 

tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2, fără punerea la dispoziție 
a infrastructurii; 

d) Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică 
de servicii a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale 
din Zona 2, fără punerea la dispoziție a infrastructurii; 

e) Formulare. 
Art. 3 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, cu sediul în 

municipiul Constanța, Bdul. Tomis nr. 51, Cabinet Președinte, județul Constanța, CIF 26470391, 
înregistrată în Registrul Asociațiilor și fundațiilor la poziția nr. 41/09.06.2009, pentru: 



a) Delegarea, pe seama și în numele comunei Topraisar, a gestiunii prin achiziție publică de 
servicii a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor 
municipale din Zona 2, fără punerea la dispoziție a infrastructurii; 

b) Operarea oricăror modificări/completări în cuprinsul Documentaţiei de Atribuire, survenite 
în cursul procesului de avizare a acestora și până la data aprobării în cadrul AGA ADI 
„Dobrogea”; 

c) Transmiterea invitației de participare la negocieri împreună cu Documentația de Atribuire 
aferentă, pentru delegarea activității de depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2, 
prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre; 

d) Efectuarea oricăror acte necesare derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare, 
printre care, dar fără a se limita la: 

- efectuarea modificărilor necesare în documentația de atribuire a achiziției și a documentelor 
adiacente solicitate de ANAP/instanța de judecată/alte instituții ori autorități cu atribuții în acest 
sens, în cursul derulării procedurii;  
- evaluarea ofertei; 
- solicitarea clarificărilor de la operatorul economic invitat la procedură; 
- derularea etapei de negociere;  
- întocmirea dosarului achiziției publice;  
- elaborarea rapoartelor și a oricăror documente în cadrul procedurii de achiziție necesar 
derulării și finalizării procedurii de achiziție; 
- semnarea contractului de delegare a gestiunii. 

Art. 4 Se împuternicește dl.  Denis HAGICALIL, reprezentant al U.A.T. Topraisar, ca în 
numele și pentru U.A.T. Topraisar să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” documentele menționate la art. 2. 
            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Topraisar, domnului Denis Hagicalil, prefectului județului Constanța și se 
aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  
www.primariatopraisar.ro     

     
 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Marian TUDOSE 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/


 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 35/30.05.2022 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mîinii individual 
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL 

0 Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție Voturi necesare 8 

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 
2 Numărul consilierilor locali în funcție 15 
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13 
4 Numărul voturilor “PENTRU” 13 
5 Numărul voturilor “ÎMPOTRIVĂ” Voturilor “ABȚINERE” se 

numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ” 
0 

6 Numărul voturilor “ABȚINERE” 0 
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 2 

9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, 
neavând drept de vot 0 

 


