
Judet PKAHOVA
Comuna DRAJNA
= CONSILIUL LOCAL =

HOTARARE
privinrl aprobarea documentelor necesare lansirii procedurilor de achizi{ie publici in vedcrea

delegirii Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul jude{ului Prahova,

rle cdtre Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari ,rParteneriatul pentru Managementul
Deqeurilor Prahovatt

('onsiliul l.ocal al Comunei Drajna, intrunit in sedinta ordinara,

Avirnd in vedere:
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Drajna insotit de expunerea de motive: -

Raportul nr.9565129.10.2015. prin care se propune aprobarea documentelor necesare lansdrii

procedurilor de achizilie publica in vederea delegdrii Serviciului Public de Salubrizare. la nivelul

.iLrdclului Prahova. de cdtre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Partene riatul pentru

Mlanagententul DeEeurilor Prahova";
- Scrisoarea nr. 716 din 23.09.2015 a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitar[,,Parteneriatttl

pcptru Managententul Deqeurilor Prahova", inregistratd la Comuna l)rajna cu nr. 8657 din

01 .  10 .201  5 :
- r\ izele comisi i lor de special i tate
- prevecjerile Statutului Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Pztrteneriatul pe ntru

Managenrentul l)cgeuri lor Prahova";
- Prevedcrile Documentului de Pozilie aprobat al Proiectului ,,Sistem de Managcment lntegrat

al l)cqcuri lgr in.f lclcful Prahova". prccum qi prcvcderi le Contractului dc Finantare nr. 139638 din

l r i  0l.20 l  . l :
- Ilotdrarca (iuvcnrului nr. 742 I 2Ol4 privind modiflcarea anexclor nr. 2 9i 4 la llotdrarca

(iuyernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului-cadru ale

asociafiilor cle dezvoltare intercomunitard cu obiest de activitate serviciile de utilitali publice:
- l.egea 1r. 5l/2006 a Serviciilor comunitare de Utilit[fi Publice, republicatS. cu nrodillcdrilc Ei

conrplctdri le ulterioare. art. l0 Ei art. 32:
in rcnreiul prevederi lor - art. I  t  ul in (2), 36 ul in (2) l i t  d qi art. I  l5 din l-egea nr.215 / 2001

prir ind administratia publicd localS" republicatf,, cu modif-rcdrile Ei completd,rile ulterioare.

HOTARASTE:
Art. I Sc aprobd urmdtoarele documente necesare lanslrii proccdurilor de achizilie publicd irt

reclerea delegdrii Serviciului Public de Salubrizare. la nivelul judelului Prahova" de cdtrc Asocia{ia

dc l)czvoltarc Intercomunitard,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova":

a) Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea qi stabilirea soluliilor optimc de delegare a

gcstiunii scrviciilor dc colcctarc Ei transport, managementul qi operarea f-acilitalilor de

tgnsl'eritratarc/depozitare a deEeurilor municipale. in judeful Prahova qi anexa acestLlia. conlbrttt

,\ncxe i I . carc lace parte integrantd din prezenta hotf,rire;
b) [)ocumentatiile de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activit6!ii dc

culectarc. transporl qi transl-er a deqeurilor municipale la nivelul.ludefului Prahova. conlbrm Ancxci
?. care t'acc parte integrantd din prezenta hotS.rAre;



ut l r  Pr  
gz t r t  t ta r  l tL r l c l l  a t l  \ - .

e) Actul Adilional nr. 3 la Statutul de Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru
Managementul Deqeurilor Prahova". conform Anexei 5, care face parte integrantd din prezenta
hotdrarc.
Art.2 Se aprobd durata de 8 ani a Contractelor de Delegare prin concesiune a gestiunii activitAlii de
colcctare. transport qi transfer a degeurilor municipale.
Art. 3 Se acordd mandat special doamnei GONTEA VIOLETA in calitate de primar al comunei
Dra.ina sd voteze, in numele si pe seama Consiliului Local al Comunei Drajna. in cadrul Adundrii
(icncrale a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor
PrahovA". pentru aprobarea dr"rratei de 8 ani a Contractelor de Delegare a Serviciului de Salubrizare
si lrcnlru aprobarea documentelor menfionate la art. I din prezenta hotdrAre.
.\rt..l Sc imputerniceqte doamna GONTEA VIOLETA in calitate de primar al comunei Drajna,. sd
\cnutczc. in nurnele si pe seama Consiliului Local al Comunei Drajna, in cadrulAdundrii Generale a
.\soe ialiei de Dezvoltare Intercomunitard,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova""
rrrrndtclarele documente :

a) ActulAdifional nr. 1 la Documentul de Pozilie;
b) Actul Adilional nr. 3 la Statutul Asocia{iei.

.\rt. 5 Sc imputerniceqte doamna GONTEA VIOLEIA in calitate de primar al comunei Draina, . si
ro lczc" innumcles i  peseamaConsi l iu lu i  Local  a l  Comunei  Dra jna,  incadru lAdun[r i i  Genera lea
.\socia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova".
pcntru aprobarea modificdrilor aduse documentafiilor de atribuire afbrente serviciului public de
salubrizare. confbrm ccrin{clor apdrute pe parcursul derularii procedurilor de achizilie publica.
.-lrt. 6 Se respinge tarilului la depozitul ecologic Boldesti Scaeni a SC Vitalia Sen,icii pcntru
\lcdiu -'l'ratarea Deseurilor SRL in suma de 69,58 lei/ tona fara TVA.
.\rt. 7 Se irlputerniceEte doamna GOIVT'EA VIOLETA in calitate de primar al comunei Draina, sd
\ () lc/c. ir t  rrunrelc si pe seama Consil iului Local al Comunei Drajna, in cadrul Adundri i  ( iene ralc a
.\socia{ici dc I)czr,'oltare lntercomunitard,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor l)rahova".
punctul dc pe ordinea de zi pentru solicitarea de ajustare a tarilului din depozitul ccologic Boldcsti
Scacrt i  a S(' Vital ia Servici i  pentru Mcdiu - Tratarea Deseuri lor SRL. confbrm deciziei Clonsil iului
l .ocal rcfuz de la Art.6.
Att. I l)rezcnta I lotarare va 1l comunicata de catre secretarul comunei:

- lnsti tut ici l ' rcf-ectului -Judetului Prahova:
- Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru Managcmentul Deseurilor

l)rahtlva":
- Va f l  adusa Ia cunostinta publicului in codit i i le legi i .
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Contrasemneaza
secrctar comuna

RACOVITA RAMONA
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