ROMANIA

IUDETUL PRAHOVA
COMUNA BREBU

CONSILIUL TOCAL
Sat.Brebu Minastirei nr.B02, tel:0244357 521, fax:A244358048, e-mail:pri14aria@brebuprahova.eu

HOTARAREA NR.39

privind aprobarea documentatiei necesare Iansarii procedurilor de achizitie publica
in vederea delegarii Serviciului public de Salubrizare,
la nivelul fudetului Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor prahova"

Consiliul Local aI Comunei Brebu, fudetul prahova.

AvAnd in vedere ;
-expunerea de motive nr.5474/03.05.2017 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian;
-rapo'rtul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe;

-avizul secretarului Comunei Brebu;

-adresa nr. 322/27.A2.2A17 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Parteneriatul pentru
Managementul Deseurilor Prahova" si inregistrata la primaria comunei Brebu sub nr.
3195 /74.03.20L7;
-prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor Prahova";
-prevederile art. 7 alin. [6J din Documentul de Pozitie aprobat al Proiectului,, Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in judetul Prahova";
-prevederile art. 10 si art. 32 din Legea nr. 51,/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin. [2J lit. e) si alin. [7J lit. c), art. 45 alin. [1) si art. 115
alin. [1J lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrafia publicd localS republicatd, cu modificirile
gi completdrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba urmatoarea documentatie necesara lansarii procedurilor de achizitie publica in
vederea delegarii Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul judetului Prahova, de catre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova":

a)

Studiul de Fundamentare pentru stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii
serviciilor de colectare si transport, managementul si operarea facilitatilor de

transfer/tartaref depozitare a deseurilor comunale, in judetul Prahova, conform ANEXEI
L, care face parte integranta din prezenta hotarare;
b] Strategia de contractare care documenteaza deciziile Autoritatii Contractante din etapa
de planificare/pregatire a achizitiei publice avand ca obiect ,,Delegarea prin concesiune
a gestiunii activitatii de colectare si transport in zona 7 Campina", conform ANEXEI nr.
2, care face parte integranta din prezenta hotarare;
c) Fise de date si formulare pentru contractul ,,Delegarea gestiunii activitatii de colectare si
transport a desurilor municipale in zona 7 Campina", conform ANEXEI nr. 3, care face
parte integranta din prezenta hotarare;
dl Caietul de sarcini pentru delegarea activitatii de colectare separata si transportul
deseurilor menajere si similare din zona 7 Campina, conform ANEXEI nr. 4, care face
parte integranta din prezenta hotarare;
e) Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport in
zonaT Campina, conform ANEXEI nr. 5, care face parte integrata din prezenta hotarare;
Art.2.-Se acorda mandat special d-lui Grozea Petre Gabriel - consilier local in cadrul Consiliului
Local al Comunei Brebu, sa semneze documentele mai sus mentionate, in forma prezentata, dar si in
forma finala ce va cuprinde corectiile impuse de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, in urma
procesului de evaluare si validare a acestora.
Art'3'-Se acorda mandat special d-lui Grozea Petre Gabriel - consilier local in cadrul Consiliului
Local al Comunei Brebu sa semneze, pentru si in numele comunei Brebu contractul de delegare ce
nr.

urmeaza a fi incheiat cu operatorul selectat de comisia de licitatie si a tuturor actelor aditionale
ulterioare, cu exceptia celor care aproba tarifele.
Art.4.-Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor
interesate.
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