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HOTĂRÂREA Nr. 56/16.11.2016 

privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în 
vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare al 

comunei Stefanestii de Jos 
 
 
 

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta extraordinara in data 
de 16.11.2016; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 18240/10.11.2016, Expunerea de motive 
nr.18421/10.11.2016 a Primarului comunei Stefanestii de Jos, prin care se propune aprobarea 
documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii 
contractului privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei 
Stefanestii de Jos, precum şi raportul compartimentului de specialitate nr.18422/10.11.2016; 

În temeiul prevederilor art.867- 870 din Noul Cod civil, ale prevederilor art.123 alin 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, ale prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, actualizată, ale prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101 / 
2006 republicată, ale prevederilor art. 59 lit.d) din Legea 211 / 2011 privind regimul 
deşeurilor; Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Hotărârea nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice; 

Ţinând cont de prevederile art.12 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
nr.101/2006, republicată şi ale art.29 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, republicată, dispoziţiile Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului - 
cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 

Având în vedere necesitatea aprobării documentaţiei de atribuire pentru Contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.4 lit.f) şi alin6 lit.a) pct.14, precum şi 
al art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicate, cu modificările şi complectările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1 - Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii a serviciului de 
salubrizare al comunei Stefanestii de Jos, va fi licitaţie publică deschisă, pentru o perioada de 
4 ani. 

 
Art. 2 Se aproba studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public 

de salubrizare al comunei Stefanestii de Jos, conform Anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta 
hotarare. 



 
Art. 3- Se aprobă documentaţiile de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, conform Anexei 2, care face parte integrată 
din prezenta hotărâre şi care cuprinde următoarele secţiuni: 
secţiunea 1 - fişa de date a achizitiei ( ce cuprinde criteriile pentru activităţile serviciului 
delegat) 
secţiunea 2 - regulamentul de organizare si functionare al serviciului; 
sectiunea 3  - caietul de sarcini 
secţiunea 4 - anexe la caietul de sarcini 
secţiunea 5 - contractul de delegare 
secţiunea 6 – formulare 
 

Art. 4 Se desemneaza comisia de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii prin 
licitatie publica a contractului de salubrizare a comunei Stefanestii de Jos, in urmatoarea 
componenta: 
Presedinte: Stefan Ionel Robert,( primar) 
Membru: Gafton Andreea, administrator public; 
Membru: Vasile Cosmin, expert achizitii publice; 
Membru: Dorobantu Sorin, responsabil urbanism si amenajarea teritoriului; 
Membru: Domnisoru Alina, referent contabil; 
 

Art. 5 Se desemneaza comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate in urma 
derularii procedurii de atribuire prin licitatie publica a contractului de salubrizare a comunei 
Stefanestii de Jos, in urmatoarea componenta: 

Presedinte: Catarama Gheorghe (viceprimar); 
Membru: Grecoff Maria (consilier taxe si impozite locale); 
Membru: Cencu Viviana (inspector resurse umane); 
Membru: Anghel Dumitru (consilier personal al primarului); 
Membru: Iulia Tudor, (secretar comuna). 

 
Art. 6 - Se mandatează d.nul Stefan Ionel Robert, primar al comunei Stefanestii de Jos, 

sa semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei 
Stefanestii de Jos 
 

Art.7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefecturii Judeţului Ilfov, celor în cauză şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică, condiţiile legii.  

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                               SECRETAR COMUNA, 
 

 
 

 
 
 
Consilieri prezenti: 10 
Adoptata cu __10___ voturi „pentru” din 15 consilieri in functie 
 


