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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 91 
                                                               DIN   08.08.2014 
 
 
 
 PRIVIND APROBAREA MANDATĂRII CU MANDAT SPECIAL, ÎN NUMELE ŞI PE SEAMA 
AUTORITĂłII LOCALE PECICA, MEMBRĂ A ASOCIAłIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEłUL 
ARAD, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A 
DEŞEURILOR JUDEłUL ARAD” SĂ EXERCITE, ÎN NUMELE ŞI PE SEAMA SA, 
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE PRECOLECTARE, COLECTARE ŞI 
TRANSPORT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE PRECUM ŞI A ATRIBUłIILOR 
PREVĂZUTE LA ART. 16 ALIN.(3) PUNCTELE 19-29 DIN STATUTUL ASOCIAłIEI  ŞI 
ACTUL ADIłIONAL LA ACORDUL  DOCUMENT DE POZIłIE PRIVIND MODUL DE 
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A  
                                            DEŞEURILOR   JUDEłUL ARAD”. 
    
 
 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din 
data de 08.08.2014  
            Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care propune mandatarea cu 
mandat special, în numele şi pe seama autorităŃii locale Pecica, membră a AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor JudeŃul Arad, 

- Adresa nr. 475/28.07.2014 emisă de către AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Arad, 

- Adresa nr. 150799/01.04.2014 emisă de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 
DirecŃia Generală AM POST Mediu, 

- Prevederile Studiului de fezabilitate şi ale Raportului InstituŃional aferent 
Proiectului:”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în JudeŃul Arad”, 

- Prevederile art. 16 alin.(3) punctele 19-29 coroborat cu art. 21 alin.(1) din Statutul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
JudeŃul Arad, 

        -   Cu respectarea prevederilor privind mandatul, instituite de Sectiunea 1, art. 8, alin. (3), luând 
act de excepŃiile prevăzute la art. 8, alin. (3) lit. c, d, f, g, h, art. 9, alin. (1), litera d, la art. 9, alin. (4) 
lit. (d), art. 32, alin. (4) din Legea 51 /2006 a Serviciilor Comunitare de UtilltăŃi Publice, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
        -   Cu aplicarea prevederilor privind mandatul special, instituite de Sectiunea 1, art. 
8, alin. (3) lit. a, i, j, k, art. 9, alin (1), lit. b, art. 9, alin. (2). lit. a, d, g, la art. 9, alin. (3), art. 32, alin. 
(2), (3) din Legea 51/2006 a Serviciilor Comunitare de UtilltăŃi Publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        -  SecŃiunii 2, art.10, alin ( 4), (5), SecŃiunii 3, Cap. III, art. 32, alin. (4) din Legea 51 /2006 a 
Serviciilor Comunitare de UtilltăŃi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
        -    Contractul de FinanŃare şi AplicaŃia de finanŃare a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a 
deşeurilor solide din JudeŃul Arad având codul CCI 2009RO161/033, conform Deciziei de aprobare nr. 
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C(2010)820 din 04.02.2010 cu nr. 16826 de înregistrare în ASMIS-CSNR şi a Ordinului Ministrului 
Mediului şi Pădurilor nr. 198/18.02.2010; 
         -   Prevederile art. 123, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         -   Prevederile Acordului – Document de poziŃie privind modul de implementare a 
proiectului:”Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Arad”, 
 
          - În temeiul art. 23, art. 36, art. 45, art. 47 si ale art. 115 alin (1) din Legea 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
         - Prevederile art. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local  Pecica, 
- votul ,,pentru” a  14 consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi  14 consilieri, 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, 
                                 

                                                    HOTĂRĂŞTE  

 

    Art. 1 Consiliul local al oraşului PECICA  mandatează cu mandat special AsociaŃia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Arad să exercite, în numele şi pe 
seama sa, delegarea gestiunii serviciului de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale 
pentru Proiectul: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în JudeŃul Arad”. 

Art. 2 Se mandatează AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare  a 
Deşeurilor JudeŃul Arad, cu mandat special ca în numele şi pe seama Consiliul local al  Oraşului 
PECICA  să exercite, cu respectarea Contractului de FinanŃare şi AplicaŃiei de finanŃare a Proiectului 
Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor solide din JudeŃul Arad, atribuŃiile prevăzute la art. 16 alin. 
(3) punctele 19-29 din Statutul AsociaŃiei şi anume: 

 19) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 
reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităŃi publice existente, precum şi a 
programelor de înfiinŃare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 
 20) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităŃi 
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităŃile de reglementare 
competente; 
 21) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preŃurilor, tarifelor şi taxelor speciale, în condiŃiile 
legislaŃiei în vigoare; 
 22) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităŃi 
publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităŃile de reglementare competente, 
inclusiv aprobarea trecerii la un tarif unic, la un sistem de tarifare unic, respectiv a modului de 
formare, stabilire, ajustare şi modificare a preŃurilor şi tarifelor propuse de operatori; 
 23) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăŃirii şi dezvoltării serviciilor de 
utilităŃi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale; 
 24) să stabilească cerinŃele şi criteriile de participare şi selecŃie a operatorilor la procedurile publice 
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
 25) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preŃurilor şi tarifelor serviciilor de 
utilităŃi publice propuse de operatori, în baza legislaŃiei în vigoare; 
 26) să refuze, în condiŃii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preŃurilor şi tarifelor 
propuse de operator, iar pentru serviciile care funcŃionează în condiŃii de monopol, să solicite avizul 
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autorităŃilor de reglementare competente. 
 27) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă 
procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de 
către operatori a obligaŃiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să 
respecte condiŃiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a 
parametrilor de calitate asumaŃi. 
 28) în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii va asigura elaborarea şi va aproba, în 
termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei 
propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi 
stabilirea soluŃiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaŃia de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii; 
 29) să exercite, pe seama şi în numele PărŃii, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităŃi 
publice transferate în responsabilitatea AsociaŃiei, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile 
aparŃinând domeniului public şi/sau privat al unităŃilor administrativ-teritoriale membre care 
constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităŃi publice. 
 Art. 3 Se aprobă  Actul adiŃional la Acordul Document de poziŃie privind modul de implementare a 
proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deşeurilor  JudeŃul Arad", conform anexei. 
   Art. 4 Se împuterniceşte dl. ANTAL PETRU, reprezentant  al Oraşului PECICA, cetăŃean român, 
născut  la data  de 30.10.1972  în localitatea Pecica, judeŃul Arad, domiciliat în Pecica, Str. 
218,bl.D1E,et.2,ap.5, posesor al CI  seria AR, nr.302683, eliberată de SPCLEP Pecica la data de 
28.07.2006, cu mandat special, să aprobe hotărârile Adunării Generale, în numele şi pe seama 
Consiliului local al Oraşului Pecica,  prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, activităŃile prevăzute la 
art.16 alin. (3) punctele 19 - 29 din Statutul AsociaŃiei, precum şi Actul adiŃional la  Acord Document 
de poziŃie privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deşeurilor  
JudeŃul Arad". 
Art. 5   Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul Oraşului Pecica , 
domnul Antal Petru. 
Art.6    Prezenta hotărâre se comunică cu: 
            - InstituŃia Prefectului – JudeŃul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-
Compartiment Juridic, 

- AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul 
Arad, 
- Primarul Oraşului Pecica. 

 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,  PENTRU  SECRETAR, 
        POPA DORU                                                                   c.jr.  MUNTEANU VIOLETA 

 


