
ROMANIA                  

Județul GORJ          

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL, 

 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 9 din 27 ianuarie 2023 

 

Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării  

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea 

atribuirii ” CONTRACTUL DE DELEGARE  A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE ELIMINARE, 

PRIN DEPOZITARE, A DEŞEURILOR REZIDUALE, A DEŞEURILOR STRADALE, A 

DEŞEURILOR DE PĂMÂNT ŞI PIETRE PROVENITE DE PE CĂILE PUBLICE, A 

REZIDUURILOR REZULTATE DE LA INSTALAŢIILE DE TRATARE A DEŞEURILOR 

MUNICIPALE, PRECUM ŞI A DEŞEURILOR CARE NU POT FI VALORIFICATE 

PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITARE INTERIOARĂ 

ŞI/SAU EXTERIOARĂ A LOCUINŢELOR LA DEPOZITELE DE DEŞEURI 

NEPERICULOASE DIN 60 LOCALITĂȚI ALE JUDEȚULUI GORJ”, aprobarea 

Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a 

deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile 

publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a 

deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de 

localități ale județului Gorj”, precum și mandatarea primarului comunei Berlești ca 

reprezentant al comunei Berlești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice să voteze pentru aprobarea  Documentației de 

Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor 

reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a 

reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor 

care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de localități ale județului 

Gorj” 

 

  Consiliul Local al  comunei Berlești, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27.01.2023,  

 Având în vedere :  

 - referatul de aprobare nr.510/27.01.2023 al Primarului comunei Berlești, județul Gorj ca 

instrument de prezentare și motivare;  

- analizând Raportul de specialitate nr.511/27.01.2023 al compartimentului – secretar 

general al comunei, prin care se propune: acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în 

vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în 

vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității  de eliminare prin depozitare, a 

deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile 

publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a 

deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de localități ale 

județului Gorj”, aprobarea  Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de 

eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și 

pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor 

municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de 



reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri 

nepericuloase din 60 de localități ale județului Gorj”, precum și mandatarea primarului comunei 

Berlești ca reprezentant al comunei Berlești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice să voteze pentru aprobarea Documentației de 

Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, 

a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor 

rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi 

valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a 

locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de localități ale județului Gorj” 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenești;  

- avizul Comisiei pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

 - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, 

muncă și protecție socială, protecție copii tineret și sport;  

            în baza prevederile art. 8 alin. (3) lit.d, lit. d^1), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), art.29 alin.(9)  

art. 30 alin. (1) și alin. (5),  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 

O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

 conform dispozițiilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, art. 9 coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din 

H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

            potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,   

 

În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) 

lit.n, art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art.297 alin.1 lit.b,  din OUG nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 

Publice în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare în scopul atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin 

depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite 

de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, 

precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 

de localități ale județului Gorj, în numele și pe seama celor 60 unități administrativ-teritoriale 

membre.  

Art.2 Se aprobă  Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Gorj, Anexa nr.1 la 

prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.3 Se aprobă ”Documentația de atribuire privind încheierea contractului având ca 

obiect delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a 

deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor 

rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi 

valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a 

locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de localități ale județului Gorj” 
compusă din Caiet de sarcini, Modelul contractului de delegare, prevăzută în Anexa nr.2 la 

prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.4. Se mandatează domnul Berlescu Iulian,  reprezentant al comunei Berlești în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 

Publice să voteze pentru aprobarea  Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Gorj și 



a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare, 

a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe 

căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, precum 

și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase din 60 de 

localități ale județului Gorj”. 

Art.5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei prin 

intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.   

Art.6. Prezenta hotărârea se comunică Primarului comunei Berlești, Instituției Prefectului – 

Județul Gorj, ADIS Gorj  și persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu _10_ voturi 

pentru,  0  voturi  împotrivă, _0 _ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

şi  din totalul celor 11 consilieri în funcţie.  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                                    Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


