
 

HOTĂRÂREA nr.23/2014 
privind luarea în administrare a 384 unităŃi de compostare individuală a deşeurilor achiziŃionate în 

cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul 
NeamŃ” 

 
       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 16 mai 2014, 

           Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru 
Iulian-Gheorghe privind luarea în administrare a 384 unităŃi de compostare individuală a deşeurilor 
achiziŃionate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
în judeŃul NeamŃ”, precum şi expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr.2533/08.05.2014, 
referatul de specialitate nr.2539/08.05.2014, întocmit de compartimentul achiziŃii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
           Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi 
comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,          
           În baza Legii nr. 287/2009   privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 4 alin. (1) din Legea serviciului public de salubrizare a localităŃilor nr. 101/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia nr.90/2009- 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ”;Hotărârea Consiliului JudeŃean NeamŃ nr.70/30.04.2014-
privind darea în administrare a unităŃilor de compostare individuală a deşeurilor achiziŃionate în 
cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul 
NeamŃ”; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;  
           În temeiul art.36 alin.(6) lit.”a” pct.14, art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă luarea în administrare a unui număr  de 384 unităŃi de compostare individuală, 
proprietatea a JudeŃului NeamŃ, achiziŃionate în cadrul proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor  în JudeŃul NeamŃ”, date în administrare unităŃii administrativ teritoriale 
comuna Dochia, jud.NeamŃ prin Hotărâea Consiliului JudeŃean NeamŃ nr. 70/30.04.2014, pe 
perioada duratei de viaŃă tehnică a acestora (10 ani). 
 
Art. 2:   În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va încheia un proces -verbal 
de predare-primire a bunurilor prevăzute la art. 1 cu Consiliul JudeŃean NeamŃ, cu menŃiunea că 
inventarierea anuală a unităŃilor  de compostare individuală, se va realiza de către unitatea 
administrativ teritorială comuna Dochia, jud.NeamŃ, aceasta având obligaŃia transmiterii 
rezultatului inventarierii anuale Consiliului JudeŃean NeamŃ. 
Art.3:  (1) UnităŃile de compostare individuale prevăzute la art. 1 vor fi date în folosinŃă gratuită  
utilizatorilor serviciului public de salubrizare persoane-fizice, de unitatea administrativ teritorială 
comuna Dochia, jud.NeamŃ în baza unui Contract de Comodat, cu indicarea condiŃilor de utilizare a 
acestora. Contractele de Comodat astfel încheiate, vor conŃine clauze ce vor detalia drepturile şi 
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obligaŃiile utilizatorilor, cu menŃionarea obligatorie a datelor de individualizare a bunurilor, a 
perioadei normate de  folosire a acestora, modalităŃile de folosire, modalităŃile de restituire şi 
sancŃiunile pentru deteriorarea acestora înainte de expirare a duratei de viaŃă tehnică (10 ani), ori 
nerestituirea la termenul stabilit. 
              (2) La procesul-verbal de predare-primire încheiat cu utilizatorii ((anexă la Contractul de 
Comodat) vor fi ataşate instrucŃiunile de utilizare şi prin grija  Consiliului Local al comunei Dochia, 
jud.NeamŃ va fi făcut instructajul utilizatorilor  în  vederea utilizării corecte a bunurilor. 
Art. 4 :   AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMł" are un drept de monitorizare şi 
control asupra modului de utilizare a unităŃilor  de compostare individuală date în  administrarea 
unităŃii administrativ teritorială comuna Dochia, jud.NeamŃ. 
Art.5:  În termen de 120 de zile de la expirarea duratei de viaŃă tehnică a unităŃilor de 
compostare individuală (10 ani) menŃionate la art. 1, unitatea administrativ teritorială comuna 
Dochia va casa aceste bunuri cu avizul Consiliului JudeŃean NeamŃ, având obligaŃia  transmiterii 
procesului-verbal de casare Consiliului JudeŃean NeamŃ. 
Art.6 : Se imputerniceşte Primarul comunei Dochia, jud.NeamŃ, d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe 
să semneze procesul verbal de predare-primire prevăzut la art. 2, precum  şi Contractul de 
Comodat şi  procesul-verbal de predare-primire prevăzut la art.3. 
Art.7 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul şi viceprimarul 
comunei Dochia şi compartimentul achiziŃii publice din cadul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia.  
Art.8 : Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor 
interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
 

Dochia, 16 mai 2014 
 

        Preşedinte de şedinŃă,                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
          Văduva Gabriel                                          Ovidiu Acristinei                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  10 voturi „pentru”  0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abŃineri” dintr-un total 
de  10 consilieri locali în funcŃie şi 10 consilieri prezenŃi. 
 
 
 



Nr.2539/08.05.2014 
 

Referat de specialitate 
cu privire la luarea în administrare a 384 unităŃi de compostare individuală a deşeurilor 

achiziŃionate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
în judeŃul NeamŃ” 

 
        Văzând Expunerea de Motive  a d-lui  Prrimar al comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-
Gheorghe nr.2533/08.05.2014 prin care se propune aprobarea  luării în administrare a  unui număr 
d2e 384 unităŃi de compostare individuală, achiziŃionate de Consiliul JudeŃean NeamŃ în cadrul 
proiectului de interes comun "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ”, 
care au fost date în administrarea  comunei Dochia, jud.NeamŃ în baza Hotărârii  Consiliului 
JudeŃean NeamŃ nr. 70/30.04.2014,  facem următoarele precizări: 
        În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităŃilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, "Serviciul de salubrizare se 
realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu 
mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a 
localităŃilor, denumit în continuare sistem de salubrizare". 
       De asemeni, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităŃi 
publice nr. 51/2006 republicată, "AutorităŃile administraŃiei publice locale au competenŃă exclusivă, 
în condiŃiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinŃarea, organizarea, coordonarea şi funcŃionarea 
serviciilor de utilităŃi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităŃilor administrativ-
teritoriale, aferente sistemelor de utiliăŃi publice". 
        În baza Hotărârii  Consiliului Local al comunei Dochia nr.90/2009-privind aprobarea Acordului 
de Parteneriat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
JudeŃul NeamŃ”, precum şi a  celor stipulate la lit. i) din Preambulul   Acordului  de Parteneriat 
încheiat între toate cele 84 unităŃi  administrativ -teritoriale  din judeŃul NeamŃ, în  vederea 
implementarii proiectului sunt necesare "AchiziŃionarea de unităŃi de compostare individuală pentru 
50% din gospodăriile localităŃilor rurale". 
        Întrucât în conformitate cu prevederile Cap. III, art. 3 alin. (1) din  Acordul de Parteneriat, în 
cadrul activităŃilor legate de proiect şi finanŃarea acestuia,  "Consiliul JudeŃean NeamŃ se obligă să 
acŃioneze în calitate de solicitant  al finanŃării (beneficiar a proiectului) iar Consiliile Locale ale 
municipiilor, oraşelor şi  comunelor implicate vor beneficia efectiv de investiŃiile realizate prin 
Proiect...", este necesară aprobarea luării în administrare a unităŃilor de compostare individuală a 
deşeurilor achiziŃionate de  Consiliul JudeŃean NeamŃ în cadrul proiectului, de către fiecare unitate 
administrativ-teritoriale  care beneficiază de aceste echipamente.  
         În ceea ce priveşte constituirea şi exercitarea dreptului de administrare, acesta este   
reglementat de prevederile art. 867 - 868 Cod Civil, după cum urmează: 
          "Art. 867. - Constituirea dreptului de administrare - (1) Dreptul de administrare se 
constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeŃean sau, după caz a consiliului local. 
           (2)  AutorităŃile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de 
administrare. 
         Art. 868. - Exercitarea dreptului de administrare - (1) Dreptul de administrare 
aparŃine regiilor autonome sau, după caz, autorităŃilor publice centrale sau locale şi altor instituŃii 
publice de interes naŃional, judeŃean sau local. 
         (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare, 
în condiŃiile stabilite de lege şi  dacă este cazul, de actul de constituire". 
            În sensul recomandărilor Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice-DirecŃia Generală 
AM POS Mediu menŃionate îin adresa nr. 150525/30.01.2014, în  termen de 15 zile de la data 



adoptării de consiliu local a hotărârii de luare în administrare a unităŃilor de compostare individuală,   
se va încheia de  Consiliul JudeŃean NeamŃ  un proces - verbal de predare-primire a acestor bunuri 
cu fiecare unitate administrativ-teritorială, cu menŃiunea că inventarierea anuală a unităŃilor de 
compostare individuală se va realiza de către fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, 
acestea având obligaŃia transmiterii rezultatului inventarierii anuale Consiliului JudeŃean NeamŃ. 
           Ulterior adoptării  hotărârii de consiliu local,  unităŃile de compostare individuală  vor fi 
distribuite spre folosinŃă gratuită utilizatorilor serviciului public de salubrizare persoane fizice, în  
baza unui contract de comodat, cu indicarea condiŃiilor de utilizare a acestora. 
          În termen de 120 de zile de la expirarea duratei de viaŃă tehnică a unităŃilor de 
compostare individuală (10 ani), unitatea administrativ-teritorială comuna Dochia, jud.NeamŃ va 
casa aceste bunuri cu avizul Consiliului JudeŃean NeamŃ, având obligaŃia  transmiterii procesului-
verbal de casare Consiliului JudeŃean NeamŃ. 
        Întrucât  conform prevederilor art. 36 alin. (2)  lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită 
atribuŃii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăŃeni., aprobarea luării  în administrare a 
unor  bunuri  este în competenŃa sa exclusivă. 
       De asemeni, conform prevederiilor art. 36 alin. (6)   lit. a) pct. 14 din  legea mai sus-
menŃionată, consiliul local, în exercitarea atribuŃiilor privind gestionarea serviciilor publice  
furnizate către cetăŃeni,  asigură potivit competenŃelor sale, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor comunitare de utilitate publică de interes local.  
     Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiŃiille 
pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. 
          

 
Inspector achiziŃii publice, 

VIOLETA COJOCARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr.2533 din 08.05.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
      privind aprobarea luării în administrare a  unui număr de 384 unităŃi de compostare 

individuală a deşeurilor 
 
 
             Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ” este un proiect  
finanŃat de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS 
Mediu - Axa prioritară 2, Domeniul Major de IntervenŃie 1 şi cofinanŃat de la bugetul de stat şi 
bugetele locale. 
            Prin acest proiect se urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor în judeŃul NeamŃ care să asigure atingerea tuturor obiectivelor şi Ńintelor asumate de 
România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, Capitolul 22 Mediu, precum şi a celor 
stabilite prin POS Mediu. 
         În cadrul  proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în JudeŃul NeamŃ”,  a 
fost semnat la data de 30.09.2013, de Consiliul JudeŃean NeamŃ în calitate de achizitor,  cu 
Asocierea S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. şi S.C. TRIPLAST S.R.L. în calitate de 
furnizor, un contract de achiziŃie publică având ca obiect furnizarea unui număr de 52.000 bucăŃi 
unităŃi de compostare individuală a deşeurilor (min. 240 litri) - Lotul 1, de care vor      beneficia 
toate localităŃile  din judeŃul NeamŃ, din mediul rural. 
         Cantitatea de 52.000 bucăŃi unităŃi de compostare individuală achiziŃionată de către  Consiliul 
JudeŃean NeamŃ în cadrul proiectului (Lotul 1), a fost recepŃionată în totalitate, în conformitate cu 
condiŃiile contractuale şi prevederile Caietului  de Sarcini, în localităŃile  de pe raza judeŃului 
NeamŃ, bunurile livrate fiind corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ.        
          Prin utilizarea acestor echipamente individuale în gospodării, cantitatea de deşeuri 
municipale biodegradabile colectate va fi redusă în mod semnificativ. 

Numărul de unităŃi de compostare individuală pentru fiecare unitate administrativ-  
teritorială a fost calculat prin raportarea la numărul de gospodării individuale din mediul rural 
astfel încât să se atingă Ńintele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeană, Capitolul 22 Mediu, precum şi a celor stabilite prin POS Mediu pentru deşeurile 
biodegradabile. 

Pentru atingerea acestor obiective în JudeŃul NeamŃ a fost necesară  achiziŃionarea acestor 
echipamente pentru 50 % din gospodăriile populaŃiei din mediul rural. 

Printre beneficiile în ceea ce priveşte compostarea în unităŃile de compostare individuală, 
pot fi enumerate: 
        -diminuarea cantităŃii de deşeuri  depozitate şi protejarea factorilor de mediu; 
        -valorificarea în agricultură a compostului rezultat din procesul de fermentare a         
          deşeurilor biodegradabile; 
       - incadrarea  în prevederile  legislaŃiei de mediu privind deşeurile.                                              
         În ceea ce priveşte modalitatea de transfer a unităŃilor de compostare individuală 
achiziŃionate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul 
NeamŃ”,  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice-DirecŃia Generală AM POS Mediu prin 
adresa nr. 150525/30.01.2014, a recomandat posibilitatea transmiterii  acestor echipamente  în 
administrare de către Consiliul JudeŃean NeamŃ în baza hotărârii de consiliu judeŃean, unităŃilor 
administrativ-teritoriale.  Acestea la randul lor, în  baza hotărârii de consiliu local, pot distribui 
unităŃile de compostare individuală spre folosinŃă gratuită utilizatorilor serviciului public de 
salubrizare persoane fizice, în  baza unui contract de comodat, cu indicarea condiŃiilor de utilizare 
a acestora. 



          Având în vedere cele de mai sus, am iniŃiat proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea 
luării în administrare a  unui număr de 384 unităŃi de compostare individuală a deşeurilor 
achiziŃionate de Consiliul JudeŃean NeamŃ în cadrul proiectului de interes comun "Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul NeamŃ”, care au fost date în administrarea  comunei 
Dochia, jud.NeamŃ în baza Hotărârii  Consiliului JudeŃean NeamŃ nr. 70/30.04.2014,  pe care îl 
supun spre dezbatere şi aprobare. 
 

 
Primarul comunei Dochia, 

CIUBOTARU IULIAN-GHEORGHE 


