
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
Privind: avizarea de principiu aStudiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de 

suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de 
Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, 
precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze 
pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de 
suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de 
Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședințăordinară, având în 

vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 24001din 21.10.2020 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 24002 din 21.10.2020 al Direcției Tehnic Investiții, Direcția Juridic 
Comercial, Direcției Buget Finanțe Taxe și Impozite și al Directiei Economice; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

 Adresa nr. 1170/01.09.2020 a ADI,,Managementul Deșeurilor Teleorman”; 

 Adresa nr. 1370/07.10.2020a ADI,,Managementul Deșeurilor Teleorman”; 

 Prevederile art. 8 alin. (3) lit. d^1), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), 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. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul 

deșeurilor; 

 Prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și 

a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 Prevederile art.5 alin. (1) lit. n), art.7 alin. (1) din Legea nr.100/2016, privind concesiunile de lucrări si 
concesiunile de servicii,  art.9 alin. (2) si alin. (3), art. 11÷art. 15 din HG nr. 867/2016, privind Normele de 
aplicare a Legii nr. 100/2016, 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei; 

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 
03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, 
 

 
 



 

 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se avizează de principiu Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare si transport a deșeurilor municipale in județul Teleorman, prevăzut în Anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Se avizează de principiu Planul tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii 
casnici în cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de management in Județul Teleorman”, prevăzut în Anexa nr. 2 
la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

Art.3. Se avizează de principiu Strategia de contractare privind încheierea contractelor având ca 
obiect ,,Delegarea prin concesionare a gestiunii activității de colectare separata si transport separat a 
deșeurilor municipale in județul Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre și care face parte 
integrantă din aceasta. 

Art. 4. Se avizeazăde principiu,, Studiul de Fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale in judetul Teleorman”, prevăzut in Anexa 
nr. 4 la prezenta hotărâre si care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se avizează de principiu Documentația de Atribuire pentru ,,delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, alcătuita din 
Caiet de sarcini, Fisa de date a achiziției si a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 
colectare si transport a deșeurilor municipale in județul Teleorman; 

Art.6.Se mandateaza primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de 
oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de 
contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

Art.7.Se acorda  mandat   Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor 
Teleorman”,  pentru: 
a) Derularea procedurii de achiziţie publică aferentă atribuirii „Contractului de delegarea prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale in județul Teleorman” 
(publicarea documentaţiei de atribuire, a anunţului de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările 
înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea modificărilor necesare în documentația, după caz, evaluarea 
ofertelor, întocmirea dosarului achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziţie 
şi orice alte documente necesare derulării şi finalizării procedurii de achiziţie); 

b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor 

autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici. 

c) Semnarea de către Preşedintele ADI,  în numele şi pe seama  Unităților Administrativ Teritoriale 
membre ale ADI a „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 
transport separat a deșeurilor municipale in județul Teleorman”.  

Art. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției 
Tehnic Investiții,Direcția Juridic Comercial și Directiei Economică, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ 
 Consilier,                                              Secretar General, 
Augustin IoanAlexandru Răzvan Ceciu 
Alexandria 
Nr. 13 / 28.10.2020 



 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 Nr. 24001 / 21.10.2020 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: avizarea de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului 
de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 
Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 
transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului 
UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului 
tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 
Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

 

Avand in vedere faptul ca la data de 14 iunie 2021, contractul de concesiune de servicii cu actualul operator 
de colectare si transport deseuri municipale solide din judetul Teleorman, isi inceteaza aplicabilitatea, este 
necesar demararea tuturor procedurilor de atribuire a serviciului de salubritate unui nou operator. 
Prin Hotărârea Adunarii Generale a Asociatiei , a fost contractat un consultant care a avut sarcina intocmirii 
documentatiei de atribuire, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Toata documentatia de atribuire a serviciului de salubritate unui nou operator de colectare si treansport 
deseuri municipale , trebuie cunoscuta si avizata de fiecare membru al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”. 
Dupa avizarea prin hotărâre de catre fiecare membru al Asociatiei, toate documentele vor fi supuse aprobarii 
Adunarii Generale a Asociatiei, inclusiv amendamentele, propunerile si completarile formulete de catre toate 
UAT-urile Judetului Teleorman. 
Documentatia finala va fi aprobata in Adunarea Generala a Asociatiei, dupa ce vor fi colectate de la fiecare 
UAT din judet, amendamentele si/sau propunerile de modificare a unor clauze din caietul de sarcini si 
contract. 
Astfel, în temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre de către 

Direcția Tehnic Investiții,Directia Juridic-Comercial, Direcția Economică si Directia Buget Finante Taxe si 

Impozite, în vederea avizarii de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de 

suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 

Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport 

separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul 

Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor 

Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de 

suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 

Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport 

separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 



 

JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
  DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 
  DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
  Nr. 24002 /  21.10.2020 
 
 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Privind: avizarea de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului 
de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 
Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 
transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului 
UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului 
tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 
Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Referatul de aprobare nr.24001/21.10.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si 
aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la avizarea de principiu a Studiului de oportunitate, a 
Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 
Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si 
mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, 
Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 
Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 
Avand in vedere faptul ca la data de 14 iunie 2021, contractul de concesiune de servicii cu actualul operator 
de colectare si transport deseuri municipale solide din judetul Teleorman, isi inceteaza aplicabilitatea, este 
necesar demararea tuturor procedurilor de atribuire a serviciului de salubritate unui nou operator. 
Toata documentatia de atribuire a serviciului de salubritate unui nou operator de colectare si treansport 
deseuri municipale , trebuie cunoscuta si avizata de fiecare membru al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”. 
Dupa avizarea prin hotărâre de catre fiecare membru al Asociatiei, toate documentele vor fi supuse aprobarii 
Adunarii Generale a Asociatiei, inclusiv amendamentele, propunerile si completarile formulete de catre toate 
UAT-urile Judetului Teleorman. 
Documentatia finala va fi aprobata in Adunarea Generala a Asociatiei, dupa ce vor fi colectate de la fiecare 
UAT din judet, amendamentele si/sau propunerile de modificare a unor clauze din caietul de sarcini si 
contract. 
 



 

2. LEGALITATE: 
Sustinerea din punct de vedere legal a avizarii propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative : 

 Prevederile art. 8 alin. (3) lit. d^1), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), 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. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

 Prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și 
a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 Prevederile art.5 alin. (1) lit. n), art.7 alin. (1) din Legea nr.100/2016, privind concesiunile de lucrări si 
concesiunile de servicii,  art.9 alin. (2) si alin. (3), art. 11÷art. 15 din HG nr. 867/2016, privind Normele de 
aplicare a Legii nr. 100/2016, 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei; 

 
Față de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotararecu privire la avizarea 

de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în 
cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de 
Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a 
deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul 
Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul 
Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei 
gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de 
Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității 
de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, consideram ca este 
oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 
Șef birou Investiții  
Fonduri cu Finanțare Internă                                         Director D.E.,  Director DBFTI 
      Andreea UNTEȘU   Haritina GAFENCU              Claudia URECHE 
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