
ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

COMUNA BAIA DE CRIȘ

CONSILIUL LOCAL

        HOTĂRÂREA NR.50/2022

Privind aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având
ca obiect: 

Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

Consiliul Local al comunei Baia de Criș,județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
- referatul de aprobare al primarului comunei Baia de Criș nr 43/28/1.07.2022 la proiectul de
hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  de
servicii având ca obiect:Lot 1 -  „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1
Brad”Lot  2 -  „Prestarea  serviciului   de  salubrizare  în  zona  de  colectare  2  Hațeg”Lot  3 -
„Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
- Proiectul de hotaărâre nr.43/2022 privind privind  aprobarea Documentației de atribuire a
contractelor  de  achiziție  de  servicii  având  ca  obiect:Lot  1  -  „Prestarea  serviciului   de
salubrizare în zona de colectare 1 Brad”Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de
colectare 2 Hațeg”Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
- raportul compartimentului de resort nr.50/28/21.07.2022
- avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea teritoriului si 
urbanism  inregistrat sub nr.68/31/27.07.2022;avizul comisiei de  specialitate  pentru 
Invatamint,sanatate si familie ,Activitati social –culturale ,culte, Munca si protectie 
sociala,Protectie copii,tineret ,sport nr. 69/31/27.07.2022si avizul comisiei de specialitate 
Juridica si de disciplina Protectie mediu si turism nr. 70/31/27.07.2022
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor 
județul Hunedoara,, având nr.985/18.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Baia de Criș 
sub nr.1997/21.06.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local 
pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 
1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a documentelor suport, mandatarea 
reprezentantului U.A.T.Baia de Criș să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. 
S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor suport, 
mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura 
de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul
2 și Lotul 3, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru 
U.A.T.Baia de Criș, contractele pentru fiecare lot;
- Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.984/18.05.2022



- Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Ordonanța de urgență  nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 
10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. 
Hunedoara; 

- Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , 
cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului  A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile  specific
serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.82  din  9  iulie  2015  privind  aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările
ulterioare;
- Prevederile  art.  7  alin.13  din  Legea  52/2003  privind  transparenta  decizionala  în
administraţia publică, republicată;

- În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196
alin.  (1)  lit.  a),art.243  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu
modificările și completările ulterioare;, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare și declarația 

privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul A.D.I. S.I.G.D.-Hunedoara cuprinse in 

anexa nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Art.2.  Se  aprobă  Documentația  de  atribuire  care  conține:instrucțiunile  pentru

ofertanți;documentul descriptiv proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii,

formularele  și  modelele  de  documente.cuprinse  in  anexa  nr.2  care  face  parte  integrantă  la

prezenta hotărâre

Art.3. Se mandatează domnul Gorcea Mihaiu-Liviu,primar al comunei Baia de Criș să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare

a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea 

Documentației de atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.

Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor 

membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de 

achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.



Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru 
U.A.T.Baia de Criș, contractele pentru fiecare lot, după cum urmează:

Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine compartimentului achizițti publice din 
cadrul Primăriei comunei Baia de Criș

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
- Primarului comunei Baia de Criș
- Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară,,SistemIntegrat  de  Gestionare  a

Deșeurilor județul Hunedoara 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
ONCU VIOREL-SORIN

            
                        CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS 29.07.2022

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________



CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 
GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________.

Nr. 
crt.

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului 
administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu 
majoritate:

______/__/____
_

 □ simplă □ absolută □ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi 
pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi 
pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a 
votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi 
pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a 
votat:____

2 Comunicarea către primar
______/__/____
_

3 Comunicarea către prefectul judeţului
______/__/____
_

4 Aducerea la cunoştinţa publică
______/__/____
_

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

______/__/____
_

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

______/__/____
_




