ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL
PROIECT HOTĂRÂRE
Nr.
din 07.01.2016
privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea
realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară
Avănd în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 76 din 07.01.2016 a Primarului comunei Dochia;
Văzând raportul de specialitate nr. 77 din 07.01.2016 al compartimentului de
specialitate cu atribuţii în domeniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRÂŞTE:
Art.1: Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Dochia nr. 90/2009, încheiat în vederea realizării proiectului
"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ", între comuna Dochia,
prin Consiliul Local al comunei Dochia, cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul
Neamţ, prin consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2: Se împuterniceşte domnul Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia,
să semneze în numele comunei Dochia, Actul Adiţional aprobat potrivit art. 1.
Art.3: Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Inițiator,
Primar, Ciubotaru Iulian-Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar, Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 77 din 07.01.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
Văzând Expunerea de Motive nr. 76 din 07.01.2016 a d-lui Primar Ciubotaru IulianGheorghe prin care se propune aprobarea modificării şi completării Acordului de Parteneriat în
vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei nr. 90/2009, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, republicată, "Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din
sfera serviciilor comunitare de utiliăţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor".
Totodată în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) ale aceleiaşi legi, "Autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte
înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor".
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, "Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea
unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte
de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a
administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii
principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare
sau asociere".
Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din care fac parte toate
cele 84 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, a fost una din condiţiile de eligibilitate
pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu-Axa prioritară 2.
Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al deşeurilor şi
furnizarea în comun a serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor
municipale, prin gestiunea delegată a activităţilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte de
delegare a gestiunii atribuite operatorilor prin licitaţie publică conform procedurilor Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, care se completează cu normele procedurale
reprezentate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii.
Acordul de Parteneriat în scopul realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ” a fost aprobat de Consiliul Local al comunei Dochia prin Hotărârea
nr.90/2009, fiind totodată aprobat de toate unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Neamţ, prin
hotărârile consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ ”.
În urma consultării cu reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale, semnatare ale
Acordului de Parteneriat, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare s-a stabilit montajul
instituţional necesar implementării în bune condiţii a proiectului prin Actul adiţional nr.1 la Acordul
de Parteneriat, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului al comunei Dochia nr. 33/2014,
document aprobat de toate celelalte unităţi administrativ teritoriale, membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ”.

În conformitate cu propunerile şi recomandările Autorităţii de Management POS Mediu a
fost iniţiat Actul adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat, document care are în vedere, în principal,
următoarele aspecte:
- se modifică art.7, alin.(2), alin. (4), alin.(5), alin.(6), alin. (7), alin. (9) şi alin.(8), art.8,
alin.(1) şi art.9, alin.(1) referitoare la montajul instituţional: toate contractele de
delegare a serviciilor de salubrizare se vor încheia în conformitate cu Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
cu modificările şi completările ulterioare, prin licitaţie publică deschisă pe toate cele
patru zone ale judeţului, prin delegarea tuturor activităţilor componente ale serviciului
de salubrizare pentru fiecare operator zonal desemnat;
se modifică art.7, alin.(10), alin. (11) şi Anexa 2 care reglementează arondarea
localităţilor urbane şi rurale la staţiile de compostare Piatra Neamţ şi Tîrgu Neamţ
existente la nivelul judeţului precum şi monitorizarea de către A.D.I. ECONEAMȚ a
contractelor delegate;
-

se modifică art. 8, alin. (3) privind evaluarea cantităţilor de deşeuri;

-

la art. 10 se introduce un alineat nou, (3)^1 conţinând prevederi privind finanţarea
contractelor de delegare a serviciilor prin taxele încasate de către unităţile administrativ
teritoriale şi se modifică în mod corespunzător şi prevederile alin. (5) al art. 10.

se modifică art.10, alin. (4) şi Anexa 3 privind fluxurile financiare în sensul clarificării şi
simplificării fluxurilor financiare şi adaptării acestora la noul montaj instituţional;
- Prevederile cuprinse la pct. 16 din Actul Adițional nr. 1/05.12.2014 la Acordul de
Parteneriat încheiat între localităţile membre ale A.D.I. "ECONEAMŢ" se abrogă.
În consecinţă, noul proiect de hotărâre propus, denumit modificarea şi completarea
Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, se bazează pe recomandările Autorităţii de Management POS Mediu,
fiind prezentat în Actul Adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat anexă la prezenta hotărâre.
Menţionăm faptul că modificările aduse nu au implicaţii financiare în ceea ce priveşte
contribuţia consiliului local la cofinanţarea proiectului.
În conformitate cu art.16 din Acordul de Parteneriat, "Orice modificare a clauzelor
prezentului Acord, va fi făcută prin Act adiţional aprobat şi semnat de toate părtile şi în conformitate
cu cerinţele prevăzute de Decizia de Finanţare a Proiectului".
În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi aprobat.
-

Persoană responsabilă managementul deșeurilor
la nivelul comunei Dochia
Păduraru Cristina

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 76 din 07.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
În contextul pregătirii Aplicaţiei de finanţare pentru realizarea managementului integrat al
deşeurilor în judeţul Neamţ şi având în vedere obligativitatea respectării condiţiilor de eligibilitate în
conformitate cu cerinţele POS Mediu, a fost aprobat Documentul de Poziţie denumit Acordul de
Parteneriat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ”, încheiat între Judeţul Neamţ şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale, membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”.
Consiliul Local al comunei Dochia a aprobat Acordul de Parteneriat prin Hotărârea nr.
90/2009, acesta fiind aprobat şi prin hotărârile tuturor consiliilor locale din judeţ, membre ale
asociaţiei.
În urma consultării cu reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale, semnatari ai Acordului
de Parteneriat, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare s-a stabilit montajul instituţional necesar
implementării în bune condiţii a proiectului prin Actul adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat care a
fost aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al comunei Dochia nr. 33/2014.
Modificările aduse au vizat în principal activităţile legate de proiect, finanţarea acestuia,
precum şi delegarea serviciilor de salubrizare a localităţilor şi au avut în vedere recomandările
anterioare ale echipei de asistenţă tehnică, precum şi concluziile întâlnirilor organizate cu primarii
din localităţile componente ale celor patru zone din judeţul Neamţ.
După aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat de către toate unităţile
administrativ teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ”,
Autoritatea de Management POS Mediu nu a fost de acord în totalitate cu prevederile acestuia, fapt
ce a determinat necesitatea argumentării temeinice a modificărilor propuse şi iniţierea Actului
adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat.
În urma corespondenţei purtată cu Autoritatea de Management POS Mediu cât şi a
discuţiilor purtate la întâlnirea convocată de Ministerul Fondurilor Europene în data de 21 mai 2015,
la sediul Autorităţii de Management POS Mediu din cadrul Direcţiei Generale Programe
Infrastructură Mare, cu toţi factorii implicaţi în elaborarea montajului instituţional, au fost respinse
unele din propunerile noastre pe motiv că nu respectă condiţiile prevăzute în Aplicaţia de Finanţare
şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice (atribuirea directă a contractelor de delegare pentru Zona
1 sub-zona Roznov şi Zona 3 Tîrgu Neamţ) reiterându-se regula impusă de finanţator, aceea de a
organiza licitaţie publică deschisă pentru toate contractele.
Proiectul de hotărâre propus, denumit modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat
în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
conform Actului Adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat, anexă la prezenta hotărâre, ţine cont de
toate recomandările şi observaţiile formulate de către AM POS Mediu, care vizează activităţile
legate de proiect, finanţarea acestuia şi delegarea seviciilor de salubrizare a localităţilor.
Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat şi redactat proiectul de hotărâre anexat, proiect
pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră.
PRIMAR
Ciubotaru Iulian-Gheorghe

