
  
 

 
 
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                            
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    

 
 

             HOTĂRÂREA NR. 43/31.08.2021 
  

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, operarea Stației de 
transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, 

 în Zona Câmpulung, județul Argeș 
 

 Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă ordinară ; 
Având în vedere: 

- adresa A.D.I. SERVSAL  ARGEȘ NR. 334/13.08.2021; 
-Referatul de aprobare nr. 4521/19.08.2021 și Raportul de specialitate nr. 4522/19.08.2021 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, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor 
municipale, în Zona Câmpulung, județul Argeș, 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Local și avizul   Secretarului 
general al comunei Poienarii de Muscel; 

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. 136, alin.1, alin. 8, art.139 alin.1, alin.3 lit.h din O.U.G. 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 H.G. 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,  
 

HOTĂRĂȘTE 
 
  Art.1. Se aprobă  avizarea Strategiei de contractare privind încheierea contractului având ca 
obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al 
deşeurilor municipale, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor 
municipale, în Zona Câmpulung, județul Argeș" prevăzută în Anexa nr.1 . 
 

Art. 2. Se aprobă  avizarea Studiului de fundamentare al deciziei de delegare prin 
concesiune, a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, 
operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Zona 
Câmpulung, județul Argeș, prevăzută în Anexa nr. 2 . 

 
Art. 3. Se aprobă  avizarea Studiului de oportunitate, a deciziei de delegare prin concesiune a 

gestiunii gestiunii activității de colectare separata și transport separat al deşeurilor municipale, operarea Stației 
de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Zona Câmpulung, județul Argeș, 
prevăzut în Anexa. 3 . 

 



  
 

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, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și 
compostarea deșeurilor municipale, în Zona Câmpulung, 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. 

 
Art. 5. Se aprobă  avizarea "Regulamentului serviciului de colectare separată și transport 

separat al deşeurilor municipale, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea 
deșeurilor municipale, în Zona Câmpulung, județul Argeș" prevăzut în Anexa 4.  

 
Art. 6. Se aprobă  avizarea „Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune 

a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, operarea 
Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Zona Câmpulung, 
județul Argeș, compusă din: caiet de sarcini și anexele acestuia, fișa de date a achiziției, formulare, model 
contract, prevăzut în Anexa. 5 . 

 
Art. 7. Se aprobă  mandatarea d-nul Banzea Ion, Primar al Comunei Poienarii de Muscel, în 

calitatea sa de reprezentant al Comunei Poienarii de Muscel 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, operarea Stației de 
transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Zona Câmpulung, 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, operarea Stației de transfer 
Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Zona Câmpulung, județul Argeș 

 - să semneze în numele și pe seama Consiliul Local al Comunei Poienarii de Muscel documentele 
necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii de Consiliul Local adoptată. 
 

Art. 8. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Comunei Poienarii de Muscel, 
desemnat la art. 7, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local al 
Comunei Poienarii de Muscel în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară 
Servsal Argeș, vor fi reprezentate de către d1.  Popescu Bogdan George 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 modificări ale instituțiilor cu 
atribuții în acest sens/operatori economici interesați, după caz, urmare răspunsuri lor la clarificările solicitate pe 
parcursul derulării procedurilor. 

 
  Art.10. Anexele  nr.1 – nr.5  fac parte integrantă  din prezenta  hotărâre  

  Art.11.   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului,persoanelor interesate    şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control 
legalitate. 
 Dată astăzi :31.08.2021   
 
                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Bălălău Nicolae                                                              Secretar general 
            Boboc Remus Eduard 
             Nr.consilieri prezenţi : 12 
   Nr. Voturi  -   pentru  : 12 
              -împotrivă :0                                      


