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HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea delegării gestiunii activității de colectare separată şi transportul
separat al deșeurilor municipale și al deseurilor similare provenind din activități
comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori al Comunei Cungrea, județul Olt
Având în vedere:
- Oferta operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., înregistrată la Primaria
Cungrea sub nr.3546/26.08.2021, cu privire la tarifele practicate pentru colectarea, transportul
și depozitarea deșeurilor menajere pe platforme autorizate, de la persoane fizice, persoane
juridice și instituții de pe raza comunei Cungrea;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cungrea nr.67/31.08.2009 privind aprobarea
Contractului de asociere dintre comuna Cungrea cu Județul Olt și celelalte unități
administrativ-teritoriale ale județului Olt, având ca obiect realizarea proiectului de interes
comun ,,Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Olt’’ ;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cungreaa nr.41/30.09.2021 cu privire la
aprobarea delegării gestiunii activității de colectare separată şi transportul separat al deșeurilor
municipale și al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și
instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori al Comunei Cungrea, județul Olt;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările și completările
ulterioare ;
- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.78/2000, privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată,
- Proiectul de hotărâre nr.58/08.11.2021 inițiat de primarul Comunei Cungrea;
- Referatul de aprobare nr.4549/08.11.2021;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.4560/08.11.2021,
În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL CUNGREA, JUDEȚUL OLT,
în ședința publică ordinară din data de 26.11.2021
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.(1). Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei
Cungrea, operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., prin atribuire directă, pentru
colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare

provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat,
fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și
acumulatori, de la persoane fizice, persoane juridice și institutii de pe raza comunei Cungrea
și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, pentru o
perioadă de 10 luni, dar nu mai mult de data la care se va implementa și va opera proiectul de
interes comun ,,Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Olt’’, dată după
care contractul de delegare va înceta de drept.
(2). În termen de 90 zile de la semnarea contractului, conform art.49 alin.(3) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, societatea prestatoare va prezenta licența eliberată de A.N.R.S.C. cu
dreptul de prestare a activității în aria administrativ – teritorială a comunei Cungrea.
Art.2. S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L. va proceda la încheierea contractelor pentru
colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere, cu persoanele juridice de pe raza
comunei Cungrea și totodată va încasa contravaloarea serviciilor prestate.
Art.3. Tarifele vor fi calculate conform fișelor de fundamentare întocmite de către
prestator și avizate de către A.N.R.S.C., urmând a fi avizate ulterior prin act administrativ.
Art.4. (1). Se aprobă valoarea totală a contractului de delegare în cuantum de 12.900
lei/luna fără TVA, respectiv 129.000 lei aferent perioadei contractuale de 10 luni ;
(2). Valoarea contractului reprezintă contravaloarea serviciului de colectare,
transport și depozitare a deșeurilor menajere de la persoanele fizice de pe raza comunei și a
deșeurilor colectate de pe domeniul public al comunei, inclusiv instituții publice (școli, cămin
cultural, dispensar);
(3). Plata serviciilor prestate se va face lunar din bugetul local al comunei.
Art.5. Se împuternicește d-l.primar Vlad Cosmin Marian pentru semnarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Comunei Cungrea cu
operatorul economic autorizat S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L.
Art.6. Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile de la afișare, conform
Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică primarului pentru ducere la îndeplinire și
Instituţiei Prefectului - Județul Olt și va fi afişată pe site-ul Primăriei Cungrea.
Preşedinte,
BERBECARU Ecaterina

Contrasemnează,
Secretar general,
DOBRE Carmen Cristiana
Nr.61/26.11.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru”, 0-abtineri, 0-împotrivã din totalul de 11 consilieri locali prezenţi
ai Consiliului Local, cu respectarea art. 228. OG 57/2019 privind codul administrativ, în ceea ce priveşte
conflictul de interese pentru aleșii locali
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUNGREA NR. 61/2021
Semnătura persoanei
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
ZZ/LL/AN
procedura
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Adoptarea hotărârii
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către prefectul județului
Aducerea la cunoștință publică
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
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17/12/2021
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24/12/2021
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