
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

    
  Proiect de hotărâre nr. 212/2022 

privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică 
având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 
Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate 

speciale  
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 30193/212 din 08.12.2022, prin care se  propune 
avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 
delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul 
Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” și reprezentanților legali 
pentru a aproba, în condițiile legii, această documentație, în scopul respectării prevederilor 
legale, a asigurării echilibrului contractual şi a prestării serviciului la parametrii cantitativi şi 
calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice. 

Având în vedere : 
a)nota de fundamentare nr. 2469/06.12.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, înregistrată la Primăria Oraşului 
Haţeg sub nr. 29992 din 07.12.2022 și anexele la aceasta; 
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Hunedoara", aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;   
c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor judetul Hunedoara”; 
d)hotărârea Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 25/2021 pentru aprobarea punerii în 
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 
874/1975/22.08.2018; 
e)hotărârea consiliului local nr. 134/2009 privind asocierea Orașului Hațeg cu Județul 
Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al 
Deşeurilor” Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), 
alin. (4)-(5) coroborat cu art. 8 alin. (3) lit. d¹), art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (3), art. 14¹ - 14³, art. 26 alin. 
(2) – (5¹), art. 28⁷ alin. (1)-(2)  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 
2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind 
aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 



activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru 
gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; ale art. 
7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu 
modificarile şi completarile  ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică;  

În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin. (3) și alin. (8), art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. 
n), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), 
alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se avizează documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca 
obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, 
județul Hunedoara, ce este compusă din instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și 
anexele la acesta, proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 
zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara și formulare, conform 
anexei în format electronic la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 Se aprobă acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întreprinde toate demersurile 
prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi funcţionării serviciului pentru a 
aproba și implementa, în condiţiile statutului şi a legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente,  
documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea 
serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul 
Hunedoara. 
Art. 3 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-
teritoriale oraşul Haţeg, stabilit în condiţiile art. 132 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 
57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru aprobarea, în cadrul acesteia, a  
documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea 
serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul 
Hunedoara, prevăzută în art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 4 Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru 
unitatea administrativ-teritorială Hațeg, contractul de delegare având ca obiect delegarea 
serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul 
Hunedoara. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 6 Se abrogă hotărârea Consiliului local hațeg nr. 14/2017 privind aprobarea 
documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică, organizată în vederea atribuirii 
contractului privind delegarea gestiunii unor activităţi specifice serviciului de salubrizare şi 
aprobarea acordării unor mandate având ca scop final atribuirea contractelor de delegare a 
activităţilor de : colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare, operare şi administrare a staţiei de transfer Brad, operare şi administrare a staţiei de 
sortare Brad, transport la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare – pentru 
zona 1 Brad; colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare, operare şi administrare a staţiei de transfer Haţeg, transport la distanţă al deşeurilor 
la facilităţile de tratare/depozitare - pentru zona 2  Haţeg; colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor  similare la facilităţile de tratare/depozitare - 
pentru zona  3 centru; colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare; operare şi administrare a staţiei de transfer  Petroşani; operare şi 



administrare a staţiilor de sortare Vulcan şi Petroşani; transport la distanţă al deşeurilor la 
facilităţiile de tratare/depozitare - pentru zona   Valea Jiului. 
Art. 7 Prezenta  se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului 
Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului Juridic, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, 
Biroului administrarea domeniului public şi privat, Compartimentului Protecţia mediului şi 
prin grija acestuia persoanelor fizice, juridice şi structurilor interesate. 
 
Haţeg, 08 decembrie 2022 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 


