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Nr. 9921/29.09.2021                         Aprob, 

                                                                                                                                      Primar, 

                          Ing.Voicu Dumitru 

 

  

RAPORT DE SPECIALITATE  

al Proiectului de Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de 

fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației 

de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și 

transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș 

 

  

 

Proiectul de hotărâre are ca obiect avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de 

fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de 

atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport 

separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș. 

Proiectul de hotărâre are următoarele temeiuri:  

- art. 10 alin (5) și (5¹), art. 22 alin. (4), art. 23, art. 29, art. 30 alin.1 și alin.5, art.32 alin.2, art. 

33 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din 

Legea nr. 100/2016, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș; 

- art. 9 alin. (2) și (3) din H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 

98/2016 privind achizițiile publice; 

- Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

 

Prin adresa nr. 3104 din 21.09.2021 înregistrată la sediul Primăriei Comunei Miceşti sub 

numărul 9948 din 30.09.2021, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeş solicită: 

1. aprobarea de către Comuna Miceşti a:  

- atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare separată 

şi transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, judeţul Argeş prin aplicarea 

procedurii de licitaţie deschisă; 
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- mandatării domnului Dumitru VOICU, Primar al Comunei Miceşti în vederea votării în 

AGA ADI Servsal Argeş a  atribuirii contractului de delegare, prin procedura licitaţiei 

publice, aprobării Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de 

oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea 

prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor 

municipale în Zona Centrală, județul Argeș; 

2. avizarea de către Comuna Miceşti a:  

- Strategiei de contractare; 

-  Studiului de fundamentare; 

- Studiului de oportunitate; 

- Regulamentului serviciului; 

- Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 

colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona Centrală, județul 

Argeș.  

 

 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul Administrativ 


