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PROIECT DE HOTARARE NR. 16"  
privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de con  tractare, Studiului de 

Fundamentare si a Documenta ţ iel de atribuire  pen  tru "delegarea prin  con  cesiune a gestiunii 
activităţ ilor de transfer,  tra  tare i  depozitare a deseurilor reziduale din Jude  ţ ul lalomi ţa" 

Consiliul Judetean 
Avand vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  4947 72023  — T din 	.02.2023 al Preseclintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.  5"002,4'-  /2023 — 	din 2,1' .02.2023 al Directiei lnvestipi 

Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2023 — 	din 	.02.2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, obliga ţ ii 5i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2023 — 	din 	.02.2023 at Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură , 
În conformitate Cu :  

- prevederile art. 89 - 91, art. 173 al/n. (1) lit. d) ş i alin, (5) /it. m), art. 173 alin.(1) lit. e), 
art. 175 din Ordonanta de Urgent a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rile i cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifk ă rile 5i 
cornpletă rile ulterioare; 

- Ordinul Autorită til Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit ă ti 
Pub/ice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stab/lire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pen tru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pen tru gestion area deseurilor si a taxelor de salubrizare; 

- prevederile Hotă reirii Guvemului nr, 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-
cadru si a stcitutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercom unitar ă  cu object de activitate 
serviciile de utilită ti pub/ice, cu modifică rile cornpletă rile ulterioare; 

- Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii i fundatii, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin. (3)/it. c/A1) si lit. i), art. 10 alin. (4) si (5) si art 30 al/n. (1) si al/n. 
(5) ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile cornunitare de utilit ă ti pub/ice, republicată , cu 
modifică  rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizore a localiteitilor, republicat ă , 
Cu modificarile i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 17 lit. d) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ADl ECOO 
2009; 

- prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 
cu modifică rile cornpletă rile ulterioare; 
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prevederile Legii nr. 249/2015 privind modolitatea de gestion are a ambalajelor si a 
deseurilor de ambalaj cu modific ă  rile si cornpletă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 10072016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, Cu 
modificarile completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă ttrii de Guvem nr. 867/2016 pen tru aprobarea Norm elor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de con cesiune de lucrari si 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servici, cu modifică rile i completă rile ulterioare; 

prevederile Ordonan ţ ei de Urgentă  a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul pen tru 

mediu, cu modifică  rile .,si cornpletă rile ulterioare, 
În ternelul art. 196 al/n, (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se ovizeaz ă  Studiul de oportunitate pentru fundamentarea .,si stabilirea soluriei 
opt/me de gestiune a activită tilor de transfer, tratare ş i depozitare a deseurilor reziduale din 
Juderul lalomira, conform anexei nr. 1 care face parte integrant ă  din prezenta hotă rtire. 

Art.2 Se avizeaz ă  Studiul de fundamen tare a deciziei de delegare prin concesiune a 

gestiunii activită tilor de transfer, tratare si depozitare a deseurilor reziduale din Juderul lalomira, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrant(' din prezenta hot ă rtire. 

Art.3 Se avizează  Strategia de contra ctare pentru atribuirea contractului privind 
delegarea prin concesiune a gestiunii activităţ ilor de transfer, tratare si depozitare a deseurilor 
reziduale din Juderul lalomita, conform anexei nr. 3 care face parte integrant(' din prezenta 
hotă rdre. 

Art.4 Se avizeaz ă  Documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului privind 
delegarea prin concesiune a gestiunii activit ă rilor de transfer, tratare i depozitare a deseurilor 
reziduale din Juderul lalomira , conform anexei nr. 4 care face parte integrant(' din prezenta 
hotă rare. 

Art.5 Se acordă  un mandat special domnului Marian PAVEL, Presedintele Consiliului 

Judetean lalomira ş i reprezentantul de drept al Judetului lalomira în Adunarea General ă  a 

Asociatilor din cadrul Asociariei de Dezvoltare Intercomunitare ECOO 2009, s ă  voteze "pentru" 

documentele prevă zute la art. 1 - 4. 

Art.6 Prin grija Secretarului General al Judetului ialomi ţ a, prezenta hotă reire se cornunic ă , 

spre stiintă , Adună  rii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009", Sc AD! 

ECOO 2009 SRL Instituriei Prefectului Jude ţ ul urmand a fi publicat ă  pe site-ul 

Consiliului Juderean lalomira Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 ISecretarul General al Judetului lalomita 

Adrian Ro rt IONESCU 

 

Rd/Oc 
HAM 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hoteirdre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, 
Studiului de Fun damentare $ a Docurnenta ţ iei de atribuire pentru "delegarea prin concesiune a 

gestiunii activit d ţ ilor de transfer, tratare ş i depozitare a defeurilor reziduale din Judeful lalomita" 

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii se propune plenului Consiliului Judetean Ialomita 
avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare ş i a 
Documentatiei de atribuire pentru "delegarea prin concesiune a gestiunii activită tilor de transfer, 
tratare i depozitare a deş eurilor reziduale din Judetul Ialomita" ş i acordarea unui mandat special 
reprezentantului legal al judetului Ialomita set voteze in AGA ADI ECOO 2009 aceste documente. 

Asociatia a fost infiintată  in anul 2009 de că tre mai multe unită ti administrativ teritoriale din 
zona de est a judetului lalomita, înprezent av ă nd ca mernbri un numă r de 66 de uniteiti administrativ 

teritoriaie. Conform Statutul Asociatiei, aceasta a fast constituit ă  in scopul organ iză rii, 
reglernenteirii, finantă rii exploată rii, monitorizării i gestionă rii in cornun a serviciului de 
salubrizare pe raza de competentă  a unită tilor administrativ - teritoriale membre. In acest sens, a 
fost infiintat ă  in anul 2011 societatea comercială  ADI ECOO 2009 SRL, operator in dorneniul 
serviciilor de salubrit ate. 

Potrivit Planului Judetean de Gestionare a Deş eurilor, la nivelul judetului lalomita există  
trei statii de transfer: Feteş ti, Urziceni i Tă ndă rei, dintre care primele două  allette in proprietatea ş i 
operarea SC VIVANI SALUBRITATE S.A., Plan ce prevede integrarea celor dou ă  stettii de transfer 
existente ş i a depozitului conform Slobozia in strategia de dezvoltare cu condilia incheierii unui 
contract intre ADI ş i operator. 

Avand in vedere că  legislatia aplicabilă  serviciilor de utilit ate publică  nu permite 
operatorilor economici să  presteze vreo activitate de salubrizare feiră  a avea incheiat un contract de 
delegare cu autoritatea locală  competent ă , este necesar ca Asociatia de Dezvoltare Intercon2unitară  
"ECOO 2009, in numele Ş  pe seama unită tilor administrativ-teritoriale tnembre ş i in baza 
mandatutui acordat de că tre acestea (inclusiv Consiliul Judelean Ialomita) prin Statutul Asociatiei, 
să  procedeze la demararea procedurii de delegare a gestiunii activită tilor de transfer, tratare ş i de 
depozitare că tre VIVANI SALUBRITATE SA, in conformit ate cu legislatia achizifiilor publice, 
respectiv prin procedura de negociere fă ră  publicare prealabilă . Activit ă tile componente ale 
serviciului de salubrizare care urmează  a fi delegate sunt tratarea mecano-biologică  a deş eurilor 
reziduale proven ite de pe raza judetului Ialomita in instalagile integrate de tratare, inclusiv 
transportul deş eurilor stabilizate biologic la depozitele de deş euri ş i/sau la instalatiile de 
valorificare energeticei,. eliminarea, prin depozitare, a deş eurilor reziduale, a deş eurilor stradale, a 
deş eurilor de pă m ă nt pietre proven ite de pe că ile publice, a rezidurilor rezultate de la instalapile 
de tratare a de,seurilor tnunicipale, precum 41 a deş eurilor care nu potji valorificate provenite din 



activită ti de reamenajare şż  reabilitare interioară  ş i/sau exterioară  a locuinţ elor la depozitul de 
deş euri nepericuloase, precum ş i transferul deş eurilor reziduale in staţ ii de transfer, inclusiv 
transportul separat al deş eurilor reziduale la depozitele de deş euri nepericuloase ş ilsau 
instalatitle integrate de tratare. 

Gestiunea serviciului de salubrizare poate fi organizată  in douci modalită ti, ale gerea find 
fă cutci printr-o decizie a autorită tilor administratiet publice locale: 

1. Gestiune directă , realizată  prin intermediul unor operatori (cu sau fă ră  personalitate 
juridică) de drept public ş i anutne compartimente organ izate in structura autorită tilor administratiei 
publice locale sau servicii subordon ate, care gestioneazei serviciul in baza unei hotă reiri de dare in 
adrninistrare ş i care iş t desfăş oard activitatea conform unui regulament de organ izare ş i functionare 
elaborat de că tre consiliul local. 

2. Gestiune delegată , definit ă  ea a modalitate de management prin care autorită tile 
administratiei publice locale sau după  caz ADI, in numele ş i pe seama UAT membre, atribuie unuia 
sau mat multor operatori (soctetă ti comerciale) gestiunea propriu-zisă  a serviciului, respectiv 
administrarea ş i exploatarea sistemelor de salubrizare aferente acestuia, in baza unui contract de 
delegare a gestiunii. 

Prin Studiul de oportunitate, modalitatea de gestiune alms(' a fast gestiunea delegată . 
Conform celor anterior mentionate ş i legislatiei in materie in vigoare au fost elaborate o 

serie de documente: Studiu de oportunitate, Strategia de contractare, Studiul de fundamentare ş i 
Documentatia de atribuire, respectiv: Caietul de Sarcini cu anexele acestuia, modelul Contractului 
de delegare prin con cesiune a gestiunti unor activită ti de transfer, tratare ş i depozitare a deş eurilor 
reziduale din Judetul Ialomita, Indicatorii de Performantă , Formulare, Instructiuni pentru ofertant, 
care trebuie avizate de unită tile administrativ-teritoriale cc fac parte din Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitard "ECOO 2009, Asociatie care in cadrul Aclun ă rii Generale a Actionarilor va aproba 
aceste documente. Astfel, se irnpune ş i acordarea unui mandat special din partea autorită tilor 
deliberative a unită tilor administrativ teritoriale pentru aprobarea la nivelul asociatiei de dezvoltare 
intereomut2itard a documentelor mentionate. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hot ă reirit in forma ş i conţ inutul prezentate in protect. 

PREFEDI 
MARIA 	EL 

Redactat 
Haimana Ana - Maria 
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RAPORT 
brproiectul de hotă rdre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, 

Studiului de Fundamentare si a Documentallei de Atribuire pentru "delegarea prin 
concesiune a gestiunii activitiitilor de transfer, tratare si depozitare a deseurilor reziduale din 

Judeţ ui Ialomiţa" 

in anul 2009 a fost infiin ţ ată  Asociaţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009", in 
prd-ient avă nd ca membri 66 unit ă ti adrninistrativ-teritoriale din jude ţ ul Ialomita, inclusiv Judetul 
Iaramita, avand ea scop infiintarea, organizarea, reglernentarea, exploatarea, monitorizarea ş i_ 
gestionarea in comun a serviciului de salubrizare in Jude ţ ul Ialomita, 

Depozitul conform Slobozia aflat in proprietatea privat ă  a VIVANI SALUBRITATE SA 
fune ţ ioneazîn baza Autoriza ţ iei Integrate de Mediu nr. I din 08.05.2017 revizuit ă  in 15.06.2018 
ş j este sir gurul depozit conform existent ş i functional la nivelul jude ţ ului Ialomiţ a. 

In' conformitate cu viziunea "Planului Judetean de Gestionare a De ş eurilor — Judetul 
Ialomiţ a", depozitul de de ş euri conform de la Slobozia este considerat -ca. parte a Sistemului de 
Management Integrat al De ş eurilor in judetul Ialomita si activit ăţ ile desfăş urate de VWANI 
SALUBRITATE SA se incadreaz ă  în obiectivele "Planului Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor 
— judetul Ialomita" i constituie un suport pentru implementarea unui sistem de management 
integrat al deseurilor jude ţ ul Ialomi ţ a. 

Conform viziunii Planului Judetean de Gestionare a De ş eurilor in Judetul Ialomi ţ a, 
alternativa selectat ă  pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a de ş eurilor la nivel jude ţ ean în  
perioada 2025-2040 are in vedere mentinerea depozitului conform Slobozia ca alternativ ă  viabilă  
pentru depozitarea deseurilor, nefiind necesar ă  construirea unei noi capacit ă ti de depozitare. 

In incinta depozitalui ecologic functioneaz ă  o statie de tratare a de ş eurilor menajere ş i 
similare, prin intermediul c ă reia se separ ă  frac ţ ia unedă  de frac ţ ia uscată . Fractia umed ă  este 
trasferat ă  pe platforma de tratare biologic ă  a deseurilor periculoase, uncle se amestec ă  in vederea 
trată rii cu de ş eurile industriale neperieuloase, jar de ş eul tratat este ulterior depozitat. Frac ţ ia 
uscat ă , prin intermediul unui separator balistic este separat ă  in trei frac ţ ii: de ş euri reciclabile 
curate care sunt ulterior valorificate, o frac ţ ie de de ş euri In mare parte reciciabile care sunt 
vatorificate energetic ş i o frac ţ ie umed ă  care este eliminat ă  prin depozitare._. 

Potrivit Planului Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor, la nivelul judetului Ialorni ţ a există  
trei statii de transfer: Fete ş ti, Urziceni si Ţă ndă rei, dintre care primele clou ă  aflate in proprietatea 
skiperarea SC VIVANI SALUBRITATE SA. 

Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor prevede integrarea celor dou ă  staţ ii de 
transfer existente ş i a depozitului conform Slobozia in strategia de dezvoltare cu condi ţ ia 
înJeierii unui contract intre ADI ş i operator. 

Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit ăţ ilor asigură  cadrul legal 
pentru autorit ăţ ile publice de a achizi ţ iona servicii de utilitate public ă  de la operatori economici 
care de ţ in în proprietate privat ă  depozite, sta ţ ii de tratare. 

---• 
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Incidente in acest sens sunt dispozi ţ iile art.14 alin,3 din Legea nr.101/2006. 
De asemenea, Comisia European ă  recomand ă  integrarea infrastructurii private existente 

In SMID i finan ţ eaza proiecte de investitii numai dac ă  fondurile publice nerambursabile sunt 
utilizate eficient, fapt pentru care Legea serviciului de salubrizare a localit ăţ ilor nr.101/2006 a 
fost aliniată  la legislatia din domeniul achizi ţ illor publice prin modific ă rile aduse de OUG 
nr.133/2022, 

Mai Inuit, conform prevederilor att.V alin.2 din OUG nr,13372022: " in termen de 
maximum 120 de zile de la data intră rli in vigoare a prezentei ordonante de urgent ă , autorită tile 
administraţ iei publice locale ale unită tilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, dup ă  caz, 
asociatiile de dezvoltare intercomunitar ă , pe baza mandatului special primit de la 
unită tile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, an obligatia ea pentru activit ă tile de 
sortare, tratare si/sau depozitare, prin eliminare, a deseurilor municipale prestate de operatori 
numai pe baza autorizatiei de mediu s ă  atribuie contractele de delegare a gestiunii 
aetivităţ ii/activit ă tilor respective, in vederea conform ă rii cu prevederile art. B pct. 16 si pct. 33, 
referitor la prevederile art. 14^4 si art. 32A1." 

Avă nd in vedere c ă  legisla ţ ia aplicabil ă  serviciilor de utilitate public ă  nu permite 
operatorilor economici s ă  prestreze vreo activitate de salubrizare fail a avea incheiat un contract 
de delegare Cu autoritatea local ă  competent ă , este necesar ca Asocia ţ ia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă  "ECOO 2009, in numele ş i pe seama unit ă tilor administrativ-teritoriale membre 
ş i in baza mandatului acordat de dire acestea (inclusiv Consiliul Judetean 1aLomita) prin Statutul 
Asociatiel, s ă  procedeze la demararea procedurii de delegare a gestiunii activit ă tilor de transfer, 
tratare ş i de depozitare c ă tre VIVANT SALUBRITATE SA, in conformitate cu legisla ţ ia 
achizi ţ illor publice, respectiv prin procedura de negociere fed publicare prea1abila, dupa cum 
urmeaz ă : 

a) Prin aplicarea prevederilor art.104 alin.1 lit.b) din Legea nr.98//2016, eontractul 
fund in acest caz un contract de servicii; 

b) Prin aplicarea prevederilor art.64 alin.1 lit.b) din Legea nr.10012016, contractul 
fund în acest caz un contract de concesiune de servicii. 

intrucat analiza riscurilor indica faptul c ă  majoritatea riscurilor contractului vor fi 
preluate de c ă tre viitorul operator, acest rapt presupune existen ţ a unui contract de delegare a 
gestiunii atribuit in baza Legii nr,100/2016 privind concesiunile de lucrari ş i concesiunile de 
servicii. 

Avă nd in vedere cele mai sus expuse ş i intrue ă t lipsa concuren ţei din motive 
tehnice este evident ă  at ă ta timp cat: 

pe raza jude ţ ului lalomita exita tm singur depozit conform, Depozitul ecologic conform 
afiat in proprietatea VTVANI SALLTBRITATE SA; 

eliminarea de ş eurilor trebuie s ă  se fac ă  eat mai aproape de locul de generare, pentru 
respectarea principiului proximit ă tii prev ă zut de OG nr.2/2021; 

- operatorii care exploateaz ă  depozitele din jude ţ ele limitrofe au interdic ţ ie de a acepta la 
depozitare de ş euri provenite din alte judele, 

- tratarea de ş eurilor Tanintea depozitaril este o conditionalitate impusa de prevederile 
0.G. nr.2/2021 potrivit careia: art.8 alin.6 "Depozitarea doseurilor, conform prevederilor aim. (1) 
si (2), este permis ă  numai dac ă  de ş eurile stmt supuse in prealabil unor opera ţ ii de tratare fezabile 
tehnic si care contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite in prezenta ordonan ţă ." 

- conform art.8 alin.9 din OG nr2/2021: "(9) Agen ţ ia jude ţ ean ă  pentru protec ţ ia mediului 
stabileste prin actele de reglementare m ă surile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 
aim. (6), astfel inc ă t sa tie atinse obiectivele prev ă zute de dispozitiile na ţ ionale de transpunere a 
art. 11 din Directiva 2008798/CE privind de ş eurile si de abrogare a anumitor directive, in special 
în ceea cc priveste ierarhia deseurilor ş i intensificarea preg ă tirii pentru reutilizare si a reeicl ă rii.", 
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iar la momentul prezent actul de reglementare este Autorizatia Integrat ă  de Mediu 
nr.1/08.05.2017 revizuit ă  la 15.06.2018 care prevede tratarea de ş eurilor prin intermediul statiei 
existente in incinta depozitului conform Slobozia; 

utilizarea celor cloud staţ ii de transfer este prev ă zută  prin Planul Judetean de Gestionare 
a De ş eurilor, 

ne afl ă m in situatia aplic ă rii prevederilor art.64 alin.1 lit.b) din Legea nr.100/2016 cu 
operatorul VIVAN1 SALUBR1TATE SA. 

Para de aceste aspecte, activit ăţ ile compomente ale serviciului de salubrizare care 
urmeaz ă  a fi delegate sunt: 

- tratarea mecano-biologic ă  a de ş eurilor reziduale provenite de pe raza judetului Ialomita 
in instalatiile integrate de tratare, inclusiv transportul de ş eurilor stabilizate biologic la depozitele 
de de ş euri ş i/sau la instalatiile de valorificare energetic ă ; 

- eliminarea, prin depozitare, a de ş eurilor reziduale, a d.e ş eurilor stradale, a de ş eurilor de 
pă mânt ş i pietre provenite de pe c ă ile publice, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare 
a de ş eurilor municipale, precum ş i a de ş eurilor care nu pot fi valorificate provenite din activit ă ti 
de reamenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i/sau exterioar ă  a locuintelor la depozitul de de ş euri 
nepericuloase; 

transferul de ş eurilor rezicluale in stalli de transfer, inclusiv transportul separat al 
de ş eurilor reziduale la depozitele de de ş euri nepericuloase ş i/sau la instalatiile integrate de 
tratare. 

Gestiunea serviciului de salubrizare a localit ă tilor prive ş te organizarea, functionarea ş i 
controlul furniz ă rii/prest ă rii acestui serviciu sau a activit ă tilor sale componente conform 
condiţ illor stabilite de autorit ă tile administratiei publice locale. 

Gestiunea serviciului de salubrizare poate fi organizat ă  in doud modalit ă ti, alegerea fiind 
fkută printr-o decizie a autorit ă tilor administratiei publiee locale: 

I 	Gestiune direct ă , realizat ă  prin intermediul unor operatori (Cu sau Mt% 
personalitate  juridic) de drept public ş i anume compattimente organizate in structura 
autorită tilor administratiei publice locale sau servicii subordonate, care gestioneaz ă  serviciul in 
baza unei hot ă rdri de dare in administrare ş i care i ş i desfăş oară  activitatea conform unui 
regulament de organizare ş i functionare elaborat de c ă tre consiliul local. 

2. 	Gestiune delegată , definită  ca o modalitate de management prin care autorit ăţ ile 
administratiei publiee locale sau dup ă  caz ADI, in numele ş i pe seama UAT membre, atribuie 
unuia sau mid Multor operatori (societ ă ti comerciale) gestiunea propriu-zis ă  a serviciului, 
respectiv administrarea ş i exploatarea sistemelor de salubrizare aferente acestuia, in baza unui 
contract de delegare a gestiunii. 

Legea nr. 51/2006, republicat ă  i actualizat ă , define ş te delegarea gestiunii unui serviciu 
comunitar de utilit ăţ i publice, ca actiunea prin care o unitate administrativ-teritorial ă  atribuie 
unuia sau mai rnultor operatori licen ţ iaţ i, gestiunea unui serviciu sau a unei activit ă ti componente 

serviciului, a carei responsabilitate revine respectivei unit ă ti administrativ-teritoriale, precum ş i 
concesiunea infrastructurii aferente; delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilit ăţ i 
publice implic ă  dreptul ş i obligaţ ia operatorului de a administra ş i exploata infrastructura 
aferent ă  serviciului/activit ă tii delegat(e). Delegarea gestiunii poate fl fă cută , de asemenea de 
că tre ADI cu object de activitate serviciile de utilit ă ti publice, in numele ş i pe seama unit ă tilor 
administrativ-teritoriale membre, in temeiul mandatului cc i-a fost conferit de acestea. 
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Indiferent de modalitatea de gestiune adoptat ă  (gestiune directa sau delegata), activit ă tile 
specifice componente ale serviciului de salubrizare stint organizate ş i se desfăş oară  pe baza 
regulamentului servieiului ş i a eaietului de sareini, aprobate prin hotar ă re a consiliului local, 
eonsiliului judetean say a asociatiei de dezvoltare intercomunitar ă , dup ă  eaz, elaborate In 
confortnitate cu regulamentul-eadru, respectiv cu eaietul de sarcini-cadru, elaborate ş i aprobate 
de A.N.R.S.C. prin ordin. 

Operatorii I ş i pot desfăş ura activitatea dear in baza licentei emise de A.N.R.S.C, 
prestarea serviciilor de salubrizare f ă ră  licentă  sau in baza unei licente a c ă rei perioad ă  de 
valabilitate a expirat fiind interzis ă , indiferent de modalitatea de gestiune adoptat ă . 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 ş i ale Legii nr. 101/2006 
responsabilitatea asigur ă rii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei 
localită ti revine exclusiv unit ă tii administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide in baza unui 
studiu de oportunitate dac ă  va asigura servichil de salubrizare prin forte proprii in modalitatea 
gestiunii directe, sau dac ă  va delega responsabilitatea prest ă rii serviciului unui operator - 
societate comercial ă  cu capital public, privat sau mixt. 

Prin Studiul de oportunitate, modalitatea de gestiune aleas ă  a fost gestitmea delegat ă . 

În considerarea celor anterior mentionate, precum ş i in baza art.5 alin.1 lit. n, art.7 alin.1 Si 
art, 8 din Legea nr.100/2016, a serviciilor eomunitare de utilit ă ti publice cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare, art.9 alin.2, alin.3, art.11-art.15 din HG nr.867/2016, privind Normele de 
aplieare a Legii nr.10012016, coroborate cu dispozitiile art.229 si art.230 din Legea nr.98/2016, a 
achizitiilor publice au fost intoemite urm ă toarele documente: 

-Studiul de Oportunitate - reprezint ă  o obligatie impus ă  de Legea 51/2006 - Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice (aplicabil ă  in domeniul serviciilor publice, chiar dac ă  
Legea nr. 100/2016 nu face mentiune despre acest lueru). 

-Strategia de contractare, intoemit in baza art.9 alin.2 ş i alin.3 din HG nr.867/2016 care 
deserie etapele de planificare, fundamentarea ş i preg ă tirea procedurii de atribuire. 

-Studiul de fundamentare, care se axeaz ă  pe analiza unor eletnente relevant; care inelud 
aspecte general; fezabilitate tehnic ă  ş i financiar ă , aspecte de mediu, aspecte social; aspecte 
institutionale ale proiectului In cauz ă , definirea ş i cuantificarea riscurilor de proiect ş i modul de 
repartiei al acestora, 

-Documentatia de atribuire, respectiv: Caietul de Sarcini cu anexele acestuia, modelul 
Contractului de delegate prin concesiune a gestiunii unor activit ă tilor de transfer, tratare ş i 
depozitare a de ş eurilor reziduale din Judetul Ialomita, Indicatorii de Performant ă , Formulae, 
Instruetiuni pentru ofertat. 

Potrivit art. 32 alin 2 din Legea 51/2006, In vederea ineheierii contractelor de delegare a 
gestiunii, autorit ă tile administratiei publice locale sau, dup ă  caz, asoeiatiile de dezvoltare 
intercomunitar ă  Cu obieet de activitate servicii de utilit ă ti publice vor asigura elaborarea ş i vor 
aproba, in termen de 6 ltmi de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii servichlor on de la 
primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru 
fundamentarea ş i stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precurn 
doeurnentatia de atribuire a contractului de clelegare a gestiunii. 

De asemenea legile speciale privind servieiile comunitare de utilit ă ti publice, respectiv 
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ă ti public; cu modific ă rile ş i completaile 
ulterioare ş i Legea 101/2006 a servieiului de salubrizare a localit ă tilor, cu modifică rile 
complet ă rile ulterioare, prev ă d faptul c ă  delegarea gestiunii servicillor de utilit ă ti publice se 
poate face dear pe baza unor analize tehnico-economice ş i de eficientă  a cesturilor de operare, 
concretizate intr-un Studiu de fundamentare. 
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Astfel, Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare impreun ă  cu documentele care 
formeaz ă  docurnentatia de atribuire pentru delegarea prin coneesiune a gestiunii activit ăţ ilor  
de transfer, tratare  i  depozitare a deş eurilor reziduale din Judetul Ialomita, conform art. 
29 alin. (13) ş i art, 30 aim. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ă ti publice cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, se transmit spre avizare care toate unit ă tile administrativ-
teritoriale membre ale A.D.I. ECOO 2009 implicate precum ş i Consiliului Judetean Ialomita in 
calitate de coordonator al sistemului de management integrat al de ş eurilor in judetul lalomita ş i 
urmeaz ă  s ă  fie aprobate in cadrul Adtinarii Generale a Asociatilor. 

Totodată , Strategia de contractare supus ă  spre avizare, reprezint ă  un document 
obligatoriu al procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor 
activită tilor de transfer, tratare i depozitare a de ş eurilor reziduale din Jude ţ al 1alomita, impreun ă  
cu documentatia de atribuire referitor la aspectele prezentate mai jos: 

a) relatia dintre oblectul, constr ă ngerile asociate ş i complexitatea contractului ş i resursele 
disponi bile la nivel de entitate contraetant ă ; 

b) contractul de concesiune propus, durata contractului ş i modalitatea de indeplinire a 
acestui a; 

c) rnecanismele de plată  In cadail contractului, aloearea riscurilor In cadrul acestuia, m ă suri 
de gestionare a riscurilor, stabilirea penalit ă tilor pentru neindeplinirea sau incleplinirea 
defectuoas ă  a obligatiilor contractuale; 

d) justific ă rile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-eadru, precum 
ş i once alte elernente legate de obtinerea de beneficii pentru entitatea contractant ă  ş iisau 
indeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administratiei publice in care activeaz ă  
entitatea contractant ă ; 

e) justific ă rile privind al egerea procedurii de atribuire in situatiile prev ă zute la art. 50 alin.  
(2) din Lege ş i, dup ă  caz, decizia de a reduce termenele in conditiile Legii; 

t) criteriile de calificare ş i selectie cc urmeaz ă  a fi atilizate ş i caracteristicile pietei c ă reia se 
adreseaz ă  concesiunea; 

g) criteriile de atribuire ş i ponderile alocate acestora; 
h) once alte eiernente legate de obtinerea de beneficii pentru entitatea contractant ă  ş i/sau 

indeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul seetorului administratiei publice in care activeaz ă  
entitatea contractant ă ; 

i) alte elemente relevante pentru indeplinirea necesit ă tii entit ă tii contractante. 
intrucat la acest moment nu exist ă  la nivelul judetului Ialomita un contract de delegare 

legal atribuit printr-o procedur ă  de achizifie conform prevederilor art.29 alin.13 din Legea 
nr.51/2006, cu mod, ş i complet. ult., ADI ECOO 2009 conform dispozitiilor art.30 alin.5 ş i 
art.32 alin.2 din Legea nr.51/2006 cu mod. ş i complet. ult. a procedat la intocmirea Studiului de 
oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de fur damentare ş i Docamentatiei de atribuire 
pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activit ă tilor de transfer, tratare ş i depozitare a 
de ş eurilor reziduale din judetul lalomita, in baza Legii nr.100/2016, privind concesiuni le de 
luer ă ri si concesiunile de servicii, in vederea atribairii prin procedur ă  de negociere fă rd 
publicarea prealabil ă  a unui anunt de concesiune a "Contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii activit ă tilor de transfer, tratare i depozitare a de ş eurilor reziduale din Judetul 
Ialomita", documente care trebule avizate de UAT-urile membre in Asociatia de Dezvoltare 
lntercomunitar ă  "ECOO 2009" implicate. 



Avand in vedere prevederile prevederile art. 8 ann. (3) lit. dAl), art. 30 aim. (1) ş i aim. 
(5), art. 10 aim. (4) ş i aim, (5A1) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitki 
publice,:cu inodific ă rile si complet ă rile ulterioare, precum ş i in baza celor.menţ ionate mai sus, _- 

In terneiul prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modific ă rile ş i 
comptet ă rile ulterioare, supunem spre aprobarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a proiectul de 
hoi-ă rdre av ă nd ca obiect avizarea documentatiei de atribuire a" Contractului de delegare  
uin-'concesiune a gestiunii activit ă tilor de transfer, tratare si depozitare a deseurilor  _ 
reziduale din Judetul Talomita",  respectiv: Studiul de Oportunitate, Strategia de_ contractare, 
Studiul de Fundamentare, Documenta ţ ia de atribuire (Caiet de sareini,. model Contract, 
Indicatorii de Performant ă , Instrucţ iuni pentru ofertant, Formulare), in vederea demar ă rii 
prp_cedurii de negociere fă ră  publicare prea1abi1 ă  in baza art 64 alin.1 lit .b din Legea nr.100/2016, 
pi ivind concesiunne de lucr ă ri si concesiunile de servicii, in scopul deleg ă rii prin concesiune a 
gpsflunii unor activit ă ti de transfer, tratare si depozitare a de ş eurilor reziduale _ din. Jude ţ ul 

precum si mandatarea reprezentantului legal al Jude ţ ului Ialomiţ a in Adunarea . 
Gcneral ă  a Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  "ECOO 2009" s ă  voteze pentru 
aţirobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, . Studiului de 
Fundamentare ş i a Documenta ţ iei de Atribuire pentru "delegarea prin-:concesiune a._:- 
gesţ iunii activit ăţ ilor de transfer, tratare ş i depozitare a de ş eurilor reziduale din Jude ţ ul 
Ialotiatita" 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

 

Consilier, 
Marcu Georgiana- lena 
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