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HOTĂRÂREA nr. 12/24.03.2021 

privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a 

gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu 

și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  Documentației de Atribuire – 

Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor 

municipale în zona 3 din județul Giurgiu 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în 

vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 52/1802/09.03.2021 al primarului comunei Roata de Jos, Județtul 

Giurgiu si raportul de specialitate nr. 53/1803/09.03.2021, întocmit de compartimentele: Juridic, 

Investitii Achiziții și Integrare Europeană și societatea comercială de expertiză contabilă S.C. 

VGM Contexpert S.R.L., cu sediul în comuna Paușești, Județul Vâlcea, conform Contract de 

servicii financiar – contabile încheiat cu Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 

5/10.537/26.02.2021; 

-Adresa Serviciului de Utilități Publice nr. 2595/09.03.2021, prin care se solicită Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu să facă demersuri pentru asigurarea activității de 

colectare și transport a deșeurilor, prin delegarea gestiunii acestei activități, dat fiind ca nu s-a 

obținut licența A.N.R.S.C.;  

-Nota de fundamentare nr. 51 / 1801/ 09.03.2021, privind imposibilitatea asigurării, în prezent, a 

serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale de către Serviciul de Utilități Publice, 

dat fiind ca nu s-a obținut licența A.N.R.S.C., întocmită de administratorul public,                               

dna. Miroiu Ilinca;  

- Adresa nr. 4154 din 08 martie 2021 a Consiliului Județean Giurgiu/A.D.I. ”Management 

Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu;  

- Prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(3), art.8 alin.(3) lit.d.1), art.10 alin.(5) și (5.1) din 

Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile art.17 alin (4) lit.d), art.18 alin (2) lit.i), art.21 (2), art. 22 alin. (1) din Statutul ADI 

”Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu; 

- Prevederile Contractului de finanțare nr. 82206/03.11.2009, încheiat între Ministerul Mediului – 

Autoritatea de Management POS Mediu și Consiliul Județean Giurgiu/ADI ”Management 

Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu;  

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu numerele: 94/1844/23.03.2021, 95/1845/23.03.2021 si 96/1846/23.03.2021;  

- Prevederile art.129 alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.197, art.198 alin.(1)-(2), art.200 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

În temeiul art. 196 alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 
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Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu aproba Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și acordarea 

mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în 

Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management 

Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini 

și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în 

zona 3 din județul Giurgiu, pe care il considera legal si oportun și adopta  următoarea  

 

HOTĂRĂRE: 

Art.1. Se aprobă Documentația de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a 

gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu 

- conform anexelor nr.1- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.2. Se acordă mandatul special, acordat expres, doamnei MIROIU ILINCA, 

administrator public al comunei Roata de |Jos, Judetul Giurgiu,  reprezentantul comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu, în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației 

de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, ADI ”Management Eficient pentru un Județ Curat” 

Giurgiu și doamnei MIROIU ILINCA, reprezentantul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, 

pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu.  

 

 

Presedinte de sedinta, 

VOICU ION 

 

                                                                   Contrasemneaza, SECRETAR GENERAL U.A.T. , 

        Alexandrescu Camelia Constanța        

 
 
 
 
 

                                                                                                    Viza CFP  

                                                                                                    Consilier Juridic Neata Verginia  

 

Adoptată cu 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abţineri”, reperezentand totalul 

voturilor exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta din data de 24.03.2021, in numar de 

14, din totalul de 15 consilieri in functie. 

 


