
=Ian 
privind stabilirea cu caracter temporar a modalitãtii de gestiune a activitàii de 

administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deeuri realizat prin Proiectul 
,,Sistem integrat de management at deeuri1or solide in Jude4ul Bacäu" 

Consilint Local at Oraului Comanefli intrunit in edinta ordinarä din data de 
25.08.2016; 

Avãnd in vedere prevederile art.3 alin.(l) §i alin.(4) lit.c), art.8 alin.(1) i alin.(3) lit.d) i 
lit.i), art.10 alin.(4) i alin.(6) lit.b), art.22 aim.1 alin.(2) lit.a) alin.(3) i (4), art.23 i art.28 
alin.(l) i alin.(3) lit.c) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.5 1/2006, 
republicata, cu modificärile §i completärile ulterioare, ale art.2 alin.(3) lit.j), art.6 alin.(1) lit.e), 
art.7, art. 12 alin.(2), art. 14 alin.(1) §i (2) din Legea serviciului public de salubrizare a localitãtilor 
nr.101/2006, republicata, ale Regulamentului serviciului de salubrizare at judetul Bacãu, ale 
Documentului de pozi;ie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de 
management at deeuri1or solide In judetul Bacäu', cu modificarile i completarile ulterioare, 
precum i ale Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubrizare Bacäu"; 

Luand In considerare adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä pentru Salubrizare 
Bacàu nr.43259/16.08.2016, adresa Ministerului Fondurilor Europene nr.15754/29.02.2016; 

Vazând Expunerea de motive a Primarului Orau1ui Comaneti nr.43499/B/18.08.2016, 
Raportul Compartimentu!ui de specialitate nr.43499/1 8.08.2016, precum i rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliu! Local at Oraului Comanefli; 

In temeiul art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), at art45, alin.(2), lit.t), at art. 48 
alin (2) precum §i at art. 115 aIm. (1) lit b) din Legea administratiei publice locale nr.2 1 5/2001, 
republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, adoptâ urmätoarea: 

TTflU1 
Art.1. Se aproba studiul de oportunitate privind stabilirea cu caracter temporar a 

modalitAtii de gestiune pentru activitatea de administrare a Celulei It din cadrul depozitului 
conform de deeuri realizat prin Proiectul ,,Sistem integrat de management at deeuri1or solide In 
judetul BacAu" astfel cum este preväzut In anexa 1 la prezenta hotarãre i care face parte 
integrantA din aceasta. 

Art.2. Se aprobã ,,gestiunea directà" ca modalitate teinporarã de gestiune a activitatii 
privind administrarea Celulei II din cadrul depozitului conform de deeuri realizat prin Proiectul 
,,Sistem integrat de management at deeuri!or solide in judetul Bacãu" realizata prin interinediul 
unui operator judetean inflintat de cAtre Judetul BacAu, in subordinea Consiliului Judetean Bacau, 
pânä la incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cAtre un operator autorizat 
desemnat prin procedura de achizitie publica de cãtre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarà 
pentru Salubrizare Bacau. 

Art.3. Operatorul judetean inflintat conform art.2 din prezenta va respecta prevederile 
apiicabi!e activitatii pe care o desfäoara stabi!ite prin Regulamentul serviciului de salubrizare 
judetul Bacãu aprobat prin Hotarãrea AGA ADIS nr. 7/07.05.2014 
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Presedinte de qedintfi 
Consilier local 

Dane 1f1nkC 

* 

Art.4. Se mandateazà reprezentantul Orau1ui Comaneti sã voteze, in cadrul Adunarii 
Generale a Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubrizare Bacãu, aprobarea celor 
prevAzute in prezenta hotarâre. 

Art.5. Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarä pentru Salubrizare Bacãu, 
sA incheie contractul de administrare precum fl toate actele necesare ducerii la Indeplinire a 

prevederilor prezentei. 

Art.6. Prezenta hotArâre va fi comunicatã Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru 
Salubrizare BacAu, Prefectului Judetului Bacäu i va fi adusä la cunoflintã publica, In conditiile 
legii. 

Contrasemneazá 
Secretar ora, 

jurist Daniela Chirila 

Nr. 
Din 25.08.2016 
F-PO-09-02, ed.3, rev. 



ANEXAL 
la H. C. L. Nr. /2.  /25.08.2016 

STUDJU BE OPORTUNITATE 

privind stabilirea Cu caraCter temporar a modalitätii de gestiune pentru 
activitatea de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de 

dqeuri realizat prin Proiectul ,,Sistem integrat de management al 
deeuri1or solide In judetul Bacäu" 
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1. Cadru legal 

•Legea nr. 51/2006 a servic/ilor comunitare de utilitá/i publice, ci, modjIcárile 
completãrile ulterioare 

Acesta asigurA each-ui legislativ si institutional unitar In domeniul serviciilor publice din 
Romania cu privire la obiectivele, competene1e, atributiile §i instrumentele specifice 
necesare pentru Infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, 
monitorizarea si controlul furnizArii/ prestArii reglementate a serviciilor comunitare de 
utilitati publice 

• Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a local/tali/or, cu modificarile i 
completArile ulterioare 

Acest act stabilete cadrul juridic unitar privind mnflintarea, organizarea, 
gestionarea, finanlarea, exploatarea, monitorizarea si controlul fiinctionarii 
serviciului public de salubrizare al localitatilor; se aplica serviciului public de 
salubrizare al comunelor, oraeIor si municipiilor, judetelor si at sectoarelor 
municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 
având ca obiectiv serviciile de salubrizare; 

•Ordin nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de 
salubrizare al loca/itãtilor 

• Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de 
salubrizare at localitAtilor 

Serviciile comunitare c/c uti/ita7i pub/ice, sunt definite ca totalitatea actiunilor i activitatilor 
reglementate prin care se asigurA satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale 
colectivitatilor locale cu privire la: 

• alimentarea cu apa; 

• canalizarea si epurarea apelor uzate; 

• colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 

• producia, transportul, distribu;ia si furnizarea de energie termica in sistem 
centralizat; 

• salubrizarea localitAtilor; 

• iluminatul public; 

• administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, 
precum sialtele asemenea; 

• transportul public local. 

Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitàti: 

a) colectarea separatA i transportul separat at deeurilor municipale i at deeurilor similare 
provenind din activita;i comerciale din industrie i institutii, inclusiv fractii colectate separat, Ara 
a aduce atingere fluxului de deeuri de echipamente electrice §i electronice, baterii i acumulatori; 

b) colectarea i transportul deeurilor provenite din locuinte, generate de activitati de 
reamenajare i reabilitare interioara i1 sau exterioara a acestora; 

c) organizarea prelucrarii, neutralizArii §i valorificarii materiale §i energetice a deeurilor; 
d) operarea/ administrarea statiilor de transfer pentru deeuri1e municipale i deeurile similare; 
e) sortarea deeurilor municipale i a deeuri1or similare in statiile de sortare; 
0 maturatul, spalatul, stropirea i Intretinerea cailor publice; 
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g) curAtarea i transportul zàpezii de pe caile publice i mentinerea in functiune a acestora pe 
timp de polei sau de Inghe;; 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i predarea acestora cAtre unitãtile 
de ecarisaj sau cãtre instalatiile de neutralizare; 
i) organizarea tratArii mecano-biologice a deeurilor municipale i a deeurilor similare; 

j) administrarea depozitelor de deseuri si/ sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor 
municipale si a deseurilor similare; 

k) dezinsectia, dezinfectia §i deratizarea. 

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitAti publice sunt: 

• autoritatile administratiei publice locale; 

• utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• A.N.R.S.C. 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara 
pune accent pe necesitatea protectiei mediului inconjurator si obtinerea tuturor autorizatiilor, 
licentelor si avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr. 51/2006 este legea cadru a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementeaza 
activitatea in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea cadrului 
juridic unitar privind inflintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul 
fijnctionarii serviciului public de salubrizare a localitatilor si se aplica serviciului public de 
salubrizare a localitatilor, inflintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 
judetelor §i at sectoarelor municipiului Bucuresti, precum i at asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitarä având ca obiectiv serviciile de salubrizare". 

Realizarea serviciilor de utilitati publice cad in responsabilitatea autoritatilor administratiei 
publice locale si se Inflinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de 
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, in ifinctie de gradul de urbanizare, 
de importanta economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a 
acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta. 

2. Date generale 
2.1. Contextul delegärii gestiunii 

Judewl Bacau a beneficiat de asistenta tehnicA pentru elaborarea Aplicatiei de Finantare in 
vederea obtinerii de fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
(FEDR) necesare realizArii proiectului ,,Sistem Integrat de Management at Deeurilor Solide In 
judetul Bacäu". Aplicalia de Finantare a fost aprobatä de Ministerul Mediului §i Pàdurilor i de 
Comisia Europeana la Inceputul anului 2011. 
Principalele documente care an stat la baza Aplicatiei de Finantare au inclus: 

• Master Plan elaborat pentru perioada de planificare 2008-2038. In cadrul acestui plan an 
fost analizate diferite alternative privind sistemul integrat de management at deeuriIor la 
nivelului judeului. Luând in considerare alternativa aleasä, precum i obiectivele i tintele 
stabilite prin Iegislaie, a fost realizata strategia ludeteana de gestionare a deseurilor. Pe 
baza strategiei a fost elaborat planul prioritar de investitii, acesta constând in mAsuri care 
urmeazä sA fie realizate la nivel de judet pentru conformarea cu cerin;ele legate; 

• Studiu de fezabilitate elaborat pentru investitiile incluse in planul prioritar de investitii 
finantate din P08 Mediu. Studiul de Fezabilitate a inclus si Planul de achizitii, document 
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prin care s-au stabilit numarul, tipul §i planificarea In timp a contractelor de achizitii 
publice; 

• Analiza Cost Beneficiu elaborata cu scopul de a identifica i cuantifica toate impacturile 
proiectului In vederea determinarii costurilor i beneficiilor corespunzAtoare; 

• Evaluarea Impactului Asupra Mediului - APM Bacau a emis avizul nr. 4008 din data 
de 29.10.2010 care certifica conformitatea proiectului cu cerintele legale referitoare la 
protectia mediului; 

• Analiza institutionalä. Pe data de 11 Januarie 2010, In Judetul BacAu a fost mnfiintatà 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, toate unitãçile administrative-
teritoriale din Judetul BacAu find pane ale Asociatiei. La nivelul ADIS s-a aprobat 
Documentul de Pozitie care cuprinde op;iunile selectate referitoare la acordarea 
contractelor de salubrizare, respectiv facturarea §i colectarea valorii aferente serviciilor de 
salubrizare. 

• Cererea de finantare 

Consiliul Judetean Bacau implementeaza la aceasta data Proiectul "Sistem integrat de 
management al deseurilor solide in judetul Bacau", finantat din fonduri POS Mediu, conform 
Contractului de Finantare nr. 131826/11.04.2011, incheiat cu Ministerul Mediului si Padurilor, 
data de finalizare find 30 iunie 2016. 

La nivelul judeului s-a elaborat Documentul de Pozitie privind modul de implementare a 
proiectului care cuprinde opiunile alese privind atribuirea contractelor pentru delegarea gestiunii 
serviciului de operate a instalatiilor de deseuri construite prin P05 Mediu, respectiv facturarea si 
colectarea contravalorii serviciilor de salubrizare. Documentul de Pozitie a fost semnat de 
reprezentantii tuturor Consiliilor Locale din Judetul Bacãu si de Consiluul Judetean Bacau si 
actualizat in anul 2013 conform ultimelor modificari aparute pe parcursul implementarii 
proiectului. 

Astfel, pentru serviciul de operate a instalatiilor de deseuri s-a ales urmãtoarea optiune: 

Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii instalatiilor de deseuri realizate 
prin PUS Mediu: 

• statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare situate pe amplasamentul de la 
Onesti 

• statie de transfer situatàpe amplasamentul de Ia Beresti Tazláu 

statie de transfer situath pe amplasamentul de la Gákeana 

o celula 2 a depozitului conform Bacàu 

Fe Idngà aceste instalatii, operatorul va opera si statia de sortare aflatá la Moinesti 
(realizatá prin programul Phare CES) precum si instalatiile de deseuri aflate pe acelasi 
amplasament cu depozitul conform realizate prin Mdsura ISPA (statiile de sortare si 
compostare, punct verde si alte instalatii aferente amplasate in locatia din corn una N 
Balcescu) dupà incetarea contra ctului atribuit operatorului celulei 1. 

Instalatiile de deseuri aflate pe acelasi amplasament cu depozitul conform de la Bacau realizate 
prin Masura ISPA - statiile de sortare si compostare, punct verde - vor Ii preluate de operatorul 
POS Mediu dupá epuizarea celulei 1 a depozitului, moment la care va inceta si contractul 
operatorului celulei 1. 

In urma realizArii unei analize complexe a situatiei contractuale a instalatiilor de deseuri existente 
si finantate din fonduri nerambursabile prin Programul Phare CES, s-a luat decizia, la nivelul 



autoritatilor locale si judetene, cu informarea in prealabil a Autoritatii de Management POS 
Mediu, de preluare In acest contract de delegare i a instalatiei de deseuri situate pe 
amplasamentul de la Moinesti (statie de sortare si infrastructura aferentA). 

Potrivit art. 30, aIm. 6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice,,. Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in formd scrisd, prin care 
una sau inai multe unita7i administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de 
delegatar, atribuie, pe 0 perioadd determinatä, unui operator licenfiat, in calitate de delegat, 
care acjioneazd pe riscul ci  rdspunderea sa, dreptul 'i obligafia de a furniza/presta un serviciu 
de utilitdfi publice sau, dupâ caz, activitq7i din componenfa acelu i serviciu, inclusiv dreptul si 
obliga f/a de a administra i de a exploata infrastructura tehnico-edilitard aferentâ serviciului/ 
activita7ilorfurnizate/prestate, in schimbul unei redevenfe, dupd caz". 

In vederea atribuirii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri, procedura de achizitii pentru 
delegarea serviciului este organizatA de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarä in baza unui 
mandat special dat de Consiliile Locale in conditiile Iegii, pana la aceasta data realizandu-se 
urmatoarele activitati: 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a publicat pe 
17.07.2014, in SEAP, anuntul de concesionare nr. 2523, data limita pentru depunerea 
ofertelor find 17.09.20 14. In baza solicitarilor justificate ale operatorilor economici 
interesati, termenul maxim de depunere a fost decalat pana in 09.10.2014. 

- Ulterior, pe parcursul analizei ofertelor, perioada noiembrie 2014 - august 2015, s-au 
solicitat ciarificari tuturor ofertantilor, incheindu-se cu ocazia desfasurarii sedintelor de 
evaluare, un numar de 22 procese verbale. 

- Comunicarile privind rezultatul procedurii an fost inaintate ofertantilor in data de 
02.09.2015. 

- In data de 15.09.2015, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 
a fost instiintata de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) 
asupra faptului ca unul dintre participantii la procedura a contestat rezultatul. 

- Prin Decizia nr. 1930/Cl/1 812 din 11.11.2015, Consiliul National pentru Solutionarea 
Contestatiilor s-a anulat rezuitatului procedurii si reevaluarea ofertelor. 

- In data de 26.11.2015, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 
a depus plangere Ia Curtea de Ape! Bacau, insa prin Hotararea nr. 232/28.01.2016, 
instanta a stabilit mentinerea ceior dispuse de Consiliul National pentru Solutionarea 
Contestatii!or, autoritatea contractantA find obligata sA reevalueze ofertele. 

3.Obiectul delegàrii serviciului 

Obiectul prezentuiui studiu 1l reprezintà fi.indamentarea necesitatii si oportunitätii de!egarii 
temporare a gestiunii serviciului de operare a celulei I1 a depozituiui conform de deseuri Nicoiae 
Balcescu, catre Serviciuiui Public de Administrarea Sistemului Integral de Management al 
Deseurilor in Judetul Bacau. 

Activitatile care fac obiectul delegArii de gestiune sunt, administrarea depozitului judetean de 
deseuri nepericuioase Nico!ae Balcescu - strict activitatea de depozitare controiata a deseuriior 
municipaie si/sau similare in celula II - incepand cu data epuizarii ce!uiei I. Nu va face obiectul 
acestui serviciu, administrarea statiei de sortare si statiei de compostare. 

Avand in vedere cele de mai sus, dar si faptul ca: 
- Procedura aferenta iicitatiei publice organizatã In vederea atribuirii contractu!ui de 

delegare a gestiunii serviciului de operare instaiatii, ce are ca obmectiv inclusiv operarea celu!ei II 
a depozitu!ui conform de deseuri, a fost contestata la CNSC si ulterior la Curtea de Apel Bacau, 
in prezent find necesara reevaivarea ofertelor. 
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- Nu putem estima data la care viitorul operator isi va incepe activitatea, existand riscul cert 
ca la momentul inchiderii celulei 1, intreg judetul sa se afle in imposibilitatea de a avea 
operational un depozit conform de deseuri municipal (deseuri provenite din gospodarii/ locuinte), 
in ciuda faptului ca celula II a depozitului este finalizata ca investitie si asteapta sa fie operata; 

- La aceasta data toate deseurile din judet sunt depozitate la celula I a depozitului, a carei 
capacitate de 855.000 mc este in curs de epuizare, celula find construita din fonduri ISPA si 
operata de catre Primaria municipiului Bacau, in conditiile in care procedura de achizitie pentru 
desemnarea operatorului, demarata de catre Primarie in julie 2011, deasemenea a fost contestata; 

- Potrivit adresei nr. 43493/6.11.2015, transmisa Consiliului Judetean Bacau de catre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Primaria municipiului Bacau 
informeaza asupra faptului ca durata de timp pana la epuizarea deplina a capacitatii de depozitare 
in celula I este de 5 —7 luni de la data adresei (adresa find datata 03.11.2015); 

- La momentul umplerii celulei I a depozitului de deseuri, conform Documentului de pozitie 
privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor 
solide", aprobat de catre toate unitatile administrativ teritoriale din judet si ulterior in AGA - 
ADIS, deseurile colectate de pe teritoriul judetului, trebuie depozitate in celula II, construita de 
catre Consiliul Judetean in cadrul proiectului. Subliniem faptul ca unicul depozit conform de 
deseuri municipale de pe teritoriul judetului Bacau este ccl de la Nicolae Balcescu, prin urmare 
dupa epuizarea celulei I, singura locatie din judet destinata depozitarii deseurilor municipale este 
acesta. Judetele invecinate au de asemenea in implementare proiecte cu finantare P05 Mediu, 
find astfel exclusa posibilitatea transportului si depozitarii deseurilor municipale rezultate de pe 
teritoriul Judetului Bacau, la depozitele aflate pe teritoriul acestora. In acelasi timp, o astfel de 
varianta s-ar concretiza in costuri de transport si inclusiv de depozitare exagerat de marl, traduse 
intr-o taxa de salubrizare cu mutt mai mare decat cea practicata la ora actuala, fundamentata in 
cadrul Apticatiei de Finantare P05 Mediu si aprobata de catre toate unitatile administrativ-
teritoriale; 

- Prevederile art. 17 alin( 1) fit. d) din Documentut de pozitie privind modul de implementare 
a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide", aprobat prin Hotararea 
Consiliului Judetean Bacau nr. 212/ 22.12.2010, modificata si completata prin Hotararea 
Consiliului Judetean Bacau nr. 193/ 20.12.2013, judetul Bacau are catitatea de detegatar in ceea 
ce privete activitatea de exploatare a celulei II; 

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene, inregistrata la Consiliul Judetean Bacau cu nr. 
3181/29.02.2016, prin care ni se aduce la cunostinta faptul ca in situatia neindeplinirii conditiilor 
stabilite la acordarea finantarii, mai exact in cazul in care sistemul integrat al deseurilor nu este 
functional pana la data de 30.06.2016, exista posibilitatea ca proiectul sa devina in intregime 
neeligibil; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitäti publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare i anume: 

o art.3 aim (4) lit.c): serviciile de utilitAti publice pot fi ftmmizate/ prestate prin 
intermediul unor servicii publice de interes judeean, cu personalitate juridica, 
Inflintate i organizate prin hotArâri ale autoritä4ii deliberative ale unitatii 
administrativ-teritoriale respective; 

o art.3 aIm (2): in organizarea si functionarea serviciilor de utilitati publice interesul 
general at comunitatilor locale este prioritar; 

- Serviciul public de salubrizare a localitalilor, conform prevederilor art. 2 aim (1) din 
Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice §i se desfàoara sub 
controlul, conducerea sau coordonarea autoritAtilor administratiei publice locale. Astfel, 
autoritatile administraçiei publice locale au competentä exciusiva, in conditiile legii (art.8 alin.(1) 
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitAti publice), in tot ceea ce privete 
Infintarea, organizarea, coordonarea i frmnctionarea serviciilor de utilitati publice; 
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- 	Potrivit prevederilor art. 22, aIm (3), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitar 
de utilitäti publice, cu modificarile si completarile ulterioare si conform prevederilor art. 12, aim (1 
si aim. (2) din Legea nr. l01/ 2006 privind serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile 
completarile ulterioare, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste pri 
hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrative teritoriale, in fhnctie de natura 
starea serviciului, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrative teritoriali 
precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice; 

- 	Conform prevederilor art. 28, aIm. (2), lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilc 
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, gestiunea directa s 
realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public inflintati la nivelul unitatilor administrativ 
teritoriale - servicii publice de interes judetean, specializate, cu personalitate juridica, inflintate 
organizate inclusiv in subordinea consiliilor judetene. 

Este absolut necesara inflintarea temporara a unui serviciu public de interes judetean, cu 
personalitate juridicä, aflat in subordinea Consiliului Jude;ean Bacäu, denumit Serviciu Public de 
Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Bacau, caruia sa ii Lie 
incredintate, prin gestiune directa administrarea depozitului judetean de deseuri nepericuloase 
Nicolae Balcescu - strict activitatea de depozitare controlata a deseurilor municipale si/ sau 
similare in celula II - incepand cu data epuizarii celulei I. Nu va face obiectul acestui serviciu, 
administrarea statiei de sortare si statiei de compostare. 

Asa cum am aratat anterior, administrarea depozitelor de deeuri iI sau a instalatiilor de 
eliminare a deeurm1or municipale i a deeurilor similare, conform prevederilor art.2 lit.j) din 
Legea nr. 101/ 2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, este o activitate a serviciului de salubrizare; 

Activitatile principale desfasurate in cadrul Serviciului Public de Administrare a 
Sistemului Integrat de Management a! Deseurilor in Judetul Bacau sunt: administrarea celulei II a 
depozitului conform de deseuri Nicolae Balcescu, depozitarea controlata a deseurilor municipale 
si/ sau similare si paza celulei II a depozitului. 	 Serviciul 
public va functiona pana la selectarea unui operator in cadrul procedurii de licitatie publica 
organizata de Asociatia Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau (ADIS) in vederea atribuirii 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii si va obtine avizele si licenta 
necesare desfasurarii activitatii in conditiile Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii de Guvern nr. 745/ 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Operarea celulei II a depozitului conform de deseuri BacAu 

Prin Masura ISPA s-au realizat urmatoarele investitii: 

• Prima celula a depozitului judetean din cele 4 proiectate 
• Statie de sortare 
• Statie de compostare 
• Punct verde (centru de colectare) 
• Concasor 

Prin P05 Mediu s-a finantat construirea celulei 2 a depozitului judetean. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va prelua 
operarea celulei II a depozitului conform de deseuri Nicolae Balcescu, dupA epuizarea primei 
celuie a depozitului. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va fi 
responsabil pentru operarea celulei H a depozitului, conform prevederilor legislative in vigoare 
privind depozitarea deseurilor, asigurand receptia deseurilor, evidenta deseurilor, compactarea 
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deseurilor depozitate, acoperirea perioadica, monitorizarea, epurarea levigatului si a apelor uzate 
rezultate pe amplasament, gestionarea corespunzatoare a concentratului rezultat in urma 
procesului de epurare cu osmozä inversa. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va asigura, 
daca va fi cazul, Inchiderea celulei 2 a depozitului conform, la epuizare, ca i monitorizarea post-
Inchidere. Serviciul, daca va fi cazul, va eonstrui i va opera celula 3, respectiv celula 4, pe 
acelai amplasament. Serviciul va asigura, daca va fi cazul, flinctionalitatea celulei 3, respectiv a 
celulei 4 in timp util astfel Ineât sa fie asiguratä continuitatea activitatii de depozitare. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management a! Deseurilor va fi 

responsabili sa mentina toate facilitatile si utilijale puse la dispozitie la parametrii corespunzatori 
de firnctionare. 

Toate instalatiile, echipamentele si bunurile administrate de cãtre acest Serviciu, chiar daca flu au 
fost prevazute expres in Caietul de Sarcini sunt considerate bunuri de retur la incetarea 
contractului. 

5. Fezabilitatea economicä a delegArii gestiunii 

Fezabilitatea economica a delegArii gestiunii implica estimarea costurilor i veniturilor pe durata 
delegArii, inclusiv a celei mai adecvate structuri a delegArii. 

Serviciul Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va 
urmari realizarea unui raport calitate/ cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului 
de delegare de gestiune i un echilibru Intre riscurile §i beneficiile asumate prin contract. Totodata 
vor trebui, daca este cazul sa asigurate finantarea unor investitii suplimentare in echipamente §i 
alimentarea fondului de investitii §i dezvoltare, deschis de c[tre Consiliul Jude'ean Bacäu 

Se impune aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 198! 2005 privind constituirea, alimentarea i 
utilizarea Fondului de Intretinere, Inlocuire i dezvoltare (lID) pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistentä financiarA nerambursabila din 
partea Uniunii Europene i care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea §i utilizarea 
Fondului lID, cu modificärile §i completarile ulterioare. Astfel, se mentioneazã cA, ,,Operatorul 
unitatea administrativ-teritorialà care realizeazá pro iecte cu asistenfa financiarà 
nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligafia ca de la semnarea memorandumului 
de finantare sau acordului de Imprumut pentru cazurile speqficate la art 3 aIm. (1) din 
ordonanfa de urgenfà sá constituie potrivit art. 3 Fondul lID pe mntreaga perioadà de via(á a 
investitiei". 

Serviciul Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management a! Deseurilor va 
propune justificat, nivelul tarifelor cc vor fi practicate, care va reflecta costul efectiv al prestatiei 

va fi calculat In conformitate cu prevederile legale (Ordinul nr. 109!2007 a! ANRSC). 

Presedinte de qedintA 	 Contrasemneazã 
Consiier bc 	 Secretar ora, 

Dane I 	OMAIV7. 	 jurist D niela Chirilà 
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