
JUDETUL ARGE$
coNSrLruL LocAL CO$E$Tr

norinAnn
privind mandatarea primarului comunei CogeSti ca reprezentant al comunei CoSeSti tn
Adunares Generald a Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard Servsal ArgeS sd ioteze
pentru aprobarea Actului adilional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.069/15,03.2012

pentru serviciile de colectare a deSeurilor municipale, transportul, operarea ;i intre(inerea
sta(iei de transfer Si a punctului verde de colectare din Jude(ul ArgeS - Faza I (Mioveni-

Topoloveni)

Consiliul Local al comunei Coqegti, intrunit in gedin(I extraordinarl in data de
27.07.2020,

Analizdnd Raportul de aprobare nr. 3934123.07.2020 prin care se propune mandatarea
primarului comunei Coqegti in calitatea sa de reprezentant al .om,rrei Coglgti in Adunarea
Generali a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard Servsal Argeq, sA voteze pentru
aprobarea Actului adilional nr.4 la Contractul de Concesiune nr.b6itts.ol.Zol2 pentru
serviciile de colectare a deqeurilor municipale, transportul, operarea qi intretinerea staliei de
transfer^qi a punctului verde de colectare din Judetul Argeg -iazal (Mioveni-Topoloveni)

In baza prevederile art. art.8 alin.3 lit.d2, art.10 alin.5 din L"g"u nr. 5112006 a
serviciilor comunitare de utilitali publice, republicata, cu modificlrile qi completdrile
ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 2412000 privind normele de tehnica legislativl pentru
e laborarea actelor normative, republicatd gi actual izatd,

ln temeiul art. 89 alin.(l) si alin.(i), art.l2g alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.n, art.t32, art.l31
alin.(1), art.139 alin.(1) din OUG nr.5712019, privind Codul Adminisirativ, cu modific6rile gi
completdrile ulterioare;

TIOTARA$TE

Art.l. Se mandateazd domnul primar, Pani Nicolae, reprezentant al comunei Coqegti
in Adunarea GeneralS a Asociafilor Servsal Arge$, sE voteze pentru aprobarea Actului
adilional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr.069ll5.O3.2OI2 pentru serviciile de colectare a
deqeurilor municipale, transportul, operarea qi intrefinerea stafiei de transfer gi a punctului
verde de colectare din Jude{ul Argeq -Faza I (Mioveni-Topoloveni), conform Anexei nr.l la
prezenta hotdrdre care face parte integrantE din aceasta.

Art.2. Ducerea la indeplinire a prezentei hot6rdri revine domnului primar, pan6
Nicolae.

Art. 3. Secretarul Comunei Cogegti, va comunica hotirarea:
- Institufiei Prefectului jude{ului Arge$
- Consiliului Judefean Arge$
-Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard,,SERVSAL,, Argeq
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JUDETUL ARGE$
PRIMARIA COMUNEI CO$E$TI
NR.3934 DIN 23.07.2020

RAPORT de APROBARE
Privind mandatarea primarului comunei Coqegti in calitatea sa de reprezentant al comunei

Cogeqti in Adunarea Generali a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari Servsal Argeq, si voteze
pentru aprobarea Actului adi{ional nr.3 Ia Contractul de Concesiune nr.069115.03.2012 pentru

serviciile de colectare a deqeurilor municipale, transportul, operarea gi intrefinerea sta(iei de transfer
qi a punctului verde de colectare din Jude(ul Argeg -Fazal (Mioveni-Topoloveni)

Subscrisa Asociafia de Dezvoltare Intercomunitar6 SERVSAL Arges, cu sediul in Pitegti, Str. Vasile
Milea, Nr. l, Et. 4, Cam.162, cod fiscal 25724084,cont IBAN RO228RDE030SV89910660300. deschis la
BRD-Piteqi^r:S)rezentfia legal prin Pregedinte Constantin-Dan MANU, prin adresu"r....&.5.1.. inregistrata
la data de '[?.!kWh solicitat Primarului comunei Cogegti, inilierea unei proiect de hotirare av6nd ca obiect
mandatarea primarului comunei Cogegti in calitatea sa de reprezentant al comunei Cogegti in Adunarea
Generald a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard Servsal Argeg, sI voteze pentru aprobarea Actului
adilional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.069/15.03.2012 pentru serviciile de coleciare a deqeurilor
municipale, transportul, operarea 9i ?ntrefinerea statiei de transfer qi a punctului verde de colectare din Judelul
Argeg -Faza I (Mioveni-Topoloveni) qi supunerea acestuia spre aprobarea Consiliului Local.

Ca urmare a semnlrii Memorandumului de Finanlare referitor la acordarea asistenlei prirr
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru urmltoarea masurd < Managementul Iniegrat al
Deqeurilor Solide in Jude{ul Argeq, Rom6nia > din data de 10 martie 2006,la data de 15.03.2012,i fost
incheiat de citre ADI Servsal Argeg, in numele gi pe seama unitdlilor administrativ-teritoriale membre din
zona Mioveni-Topoloveni, Contractul de Concesiune pentru serviciile de colectare a deEeurilor municipale,
transportul, operarea gi intrefinerea statiei de transfer gi a punctului verde de colectare din Judetul Argeg -
Faza I (Mioveni-Topoloveni) nr. 069 cu Asocierea S.C. T.D.M., formatd prin Acordul de asociere din
13.09.2011, reprezentat6 de liderul asocierii sc Financiar Urban SRL.

Conform prevederilor Contractului de concesiune, Consiliul Judefean Argeq a emis Notificarea
privind inceperea derullrii contractului de la data de 01.08.2012, durata contractului de concesiune fiind
definitd astfef pentru perioada 01.08.2012 - 31.07.2020.

Conform Statutului qi actului constitutiv ale ADI Servsal Argeg, Asociatia este mandatatl de cltre
membrii asocia{i sE procedeze la organizarea procedurilor de licitalie public[ pentru atribuirea contractelor de
delegare, a fost stabilitd ca modalitate de gestiune a serviciilor gestiunea delegat[ qi a fost asumatd
modalitatea de imp6(ire a zonelor contractuale.

Din ZONA MIOVENI-TOPOLOVENI fac parte, pe l6ng6 oragele Mioveni gi Topoloveni, ;i
comunele: B[lilegti, Coqeqti, Davidegti, Ddrmdneqti, Hdrtiegti, Vultureqti, Mih6egti, S6lpeni, Jiieqti, Beleli-
Negregti, Bogafi, Bofeqti, Cllinegti, Dobreqti, Leordeni gi Priboieni (conform art. 5 alin. (Z1tit. a1, paragraful
4 9i 8 din StatuQ.

Astfel, pentru aceastd zond, la incetarea Contractul de Concesiune pentru serviciile de colectare a
de$eurilor municipale, transportul, operarea gi intrefinerea stafiei de transfer gi a punctului verde de colectare
din Judetul Argeq -Faza I (Mioveni-Topoloveni) nr.069115.03.2012, ADI Servsal Argeq urma s6 procedeze
la elaborarea documentatiei de atribuire in vederea organizdrii procedurii de licitalie public6 in vederea
atribuirii unui contract de delegare a gestiunii activitdlilor de colectare a degeurilor municipale, transportul,
operarea gi intretinerea stafiei de transfer qi a punctului verde de colectare.

Cu toate acestea, Municipiul Pitegti, prin HCL nr.40/28.01 .2020 privind aprobarea Studiului de
oportunitate privind stabilirea solufiilor optime de organizare gi gestionare a serviciului de utilitate public de
salubrizare in Municipiul Pitegti, a aprobat o alt[ modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare in
Municipiul Pitegti, fa15 de cea aprobatd gi prevlzutd in Acordul de Asociere, Memorandumul de Finanlare,
Actul Constitutiv gi in Statutul ADI Servsal Argeq. Astfel, s-a optat pentru varianta identificatd in Studiul de



opotunitate anterior mentionat, la Capitolul III, opfiune 4, respectiv organizarea serviciului la nivelul
Municipiului, Municipiul Pitegti rdmdne membru al ADI Servsal, serviciilJse atribuie de c6tre Municipiul
Piteqti, operatorului propriu, Salubritate 2000 S.A. Piteqti, prin atribuire direct[ sau procedurl competitiva.

Impotriva HCL nr.40/2020, ADI Servsal Argeg, conform Deciziei Consiliului Director din dutu d.
25.02.2020 a formulat acfiune in contencios administrativ, solicitdnd revocarea in parte a actului
administrativ.

Ac{iunea este inregistratd pe rolul Tribunalului Argeq sub nr. de dosar 2758110912020 qi nu a primit
inci un prim termen de judecat6. Menlinerea sau anularea pa(ial6 a HCL nr,4012020 de c6tre instanla de
judecati, va avea un rol hotdrdtor in ceea ce priveqte modalitatea de organizare viitoare la gestiunii
serviciului de salubrizare la nivelul judefului Argeg, intruc6t de aceastl deciziE va depinde derularea sau nu
de cdtre ADI Servsal Argeq a procedurii de licitalie publicl pentru zonele de operare a$a cum sunt acestea
stabilite la acest moment sau va fi necesard reorganizarea zonelor prin excluderea Municipiului pitegti din
procedurl 9i reorganizarea localitltilor componente ale zonelor, procedurd cu impact major urupru intregului
sistem actual.

Datd fiind situafia existentd este imposibil[ la acest moment elaborarea documenta{iei de atribuire,
p6nd la frnalizarea litigiului aflat pe rol, litigiu a c6rui solufionare definitiv6 raportat la termenele
procedurale, nu poate fi preconizat[ mai repede de aproximativ un an.

De asemenea, pentru organizarea viitoarei proceduri de licitalie publica deschis[, care implica
elaborarea documentafiei de licitaliei ulterior finaliz[rii litigiului gi derularea propriu-zis[ a licitaliei, timpul
necesar pentru frnalizarea acesteia gi desemnarea unui nou operator este de minim un an.

Avdnd in vedere prevederile art.3 lit.e din Legea nr.l0l/2006 a serviciului de salubrizare a
localitalilor, cu modificdrile gi completirile ulterioare, potrivit clruia serviciile de salubrizare se se
otganizeazd gi funcfioneazd pe baza principiului asigurlrii continuitalii serviciului, dat6 fiind situalia creata,
in vederea protec{iei sindtdfii populafiei, solu]ia care se impune este prelungirea Contractul de Concesiune
pentru serviciile de colectare a degeurilor municipale, transportul, operarea gi intretinerea stafiei de transfer gi
a punctului verde de colectare din Judeful Argeg -Faza I (Mioveni-Topolovenf nr. OO9li5.03.2012 cu o
perioad[ de doi ani.

Conform prevederilor art.2.3 din Contractul de concesiune, modificat gi completat prin Actul
adifional nr.l/24.03.2016, durata contractului de concesiune este de 8 ani, cu posibilitaiea preiungirii, in
aceleagi condilii contractuale, ori de cdte ori autoritatea administratiei publice locale o solicitd operatorului,
pe baza unei fundamentlri tehnico-economice pentru buna execulie a serviciului, pentru realizarea unor
investilii noi, impuse de modificarea legislafiei comunitare/nafionale sau a strategiei locale in domeniul
gestion[rii deqeurilor, care nu ar putea fi amortizate in termenul rdmas pdnd la finaliiareacontractului, dec6t
printr-o cregtere excesivd a tarifelor gi/sau a taxelor. Prelungirea se poati face cu condilia ca durata maximd a
Contractului de delegare sd nu dep6qeasc6 49 de ani.

in conformitate cu p..r"d.tib art.IV din OUG nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea gi
completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziliilor publice:

"ART, IV
Contractele in curs de executore Si procedurile de atribuire tn curs de des/dsurare la dato

intrdrii tn vigoare a prezentei ordonanle de urgenld care s-au incheiat sau iniliat 
"u 

,rrprriorea dispoziliilor
legale in materia achizi\iilor publice Si concesiunilor de lucrdri si de servicii se iefinitiveazd pe baza
prevederilor legale in vigoare la data inilierii ocestora, cu exceplia obligdrii ofertaililor de a prerenta
licenla Autoritdlii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare ie Utitilati Publice." '

Conform prevederilot art.32 alin.Z-4 din Legea nr.5112006, forma in vigoare la data de 15.03.2012,
data incheierii contractului de delegare:

"(2) in vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritdlile administraliei publice
locale sau, dupd caz, asocialiile de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitdli
publice vor asigura elaborarea Si vor aproba, tn termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea
gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interisat, un studiu de
oportunitate pentru fundamentarea Si stabilirea soluliilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum
si documentalia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.



(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea
acesteia ludndu-se tn calcul durata necesard amortizdrii investi1iiior in sarcina operatorului/operatorului
regional. Aceastd duratd poate fi prelungitd doar o singurd datd, pentru o perioadd care nu poate depdsi
iumdtate din durata iniliald, cu condilia ca durata totald sd nu depdseascd 4i de ant.

(4) Prelungirea va fi aprobatd, in condiliile alin. (3), de autoritdlile deliberative ole unitd[ilor
administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va /i prelungit, in condiliile legii, printr-un oct adiyional
tncheiat intre operator, respectiv operatorul regional, Si unitdlile administrativ-teritoriale, respectiv
asocialia de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitdli publice, in boza
mandatului primit."

Art.l4 din Legea nr.10l/2006 a serviciului de salubrizare a localitdlilor, forma in vigoare la data de
15.03.2012, prevedea:

"(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decdt durata necesard
amortizdrii investiliilor, Jdrd a depdsi 49 de ani. Aceastd duratd nu poate Ji prelungitd decil in urmdtoarele
condilii:

a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate li prelungitd cu
mai mult de 2 ani;

b) tn cazul tn care operatorul, la cererea autoritdlii administraliei publice locale Si pentru buna
executare a serviciului de salubriznre, a realizat investilii care nu ar putea fi imortizate in termenul rdmqs
pdnd la expirarea contractului inilial decdt printr-o cre$tere excesivd i taryilor si taxelor. "

Retindnd faptul cI prezentul contract de concesiune a fost incheiat la data de 15.03.2012 in
temeiul prevederilor OUG nr.3412006, Legii nr. 51/2006 qi ate Legii nr.l0lt2006, in aplicarea
prevederilor art. IV din OUG nr. 58/2016, acesta este supus normeloi de drept in vigoare la data
incheierii gi se definitiveazil pe baza prevederilor legale in vigoare la data inifierii iui

Din interpretarea coroborati a dispozifiilor legale anterior expuse, durata de 8 ani a
contractului de concesiune poate fi prelugiti, o singurl dati, prin act adi(ional aprobat de Adunarea
General6 a Asociafilor in baza mandatului special acordat ..p."r"ntunlilor membrilor asociali prin hotir6ri
ale autoritililor deliberative, in dou6 situa{ii:

- pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungitl
cu mai mult de 2 ani;

- in cazul in care operatorul, la cererea autoritdtii administratiei publice locale 6i pentru buna
executare a serviciului de salubrizare, a realizat investitii care nu ar putea fi imortizate in termenul r6mas
pdnd Ia expirarea contractului inilial decdt printr-o cregtere excesivd a tarifelor gi taxelor.

Avdnd in vedere interesul general al membrilor asocia{i de asigurare in beneficiul intregii comunit5li
a serviciilor de colectare gi transport al deqeurilor municipale in vederea protej6rii s6n6tAtii"publice, este
oportund 9i legall prelungirea Contractului de concesiune pentru o perioad6 de 2 ini, dar nu mai mult de data
finalizdrii procedurilor de licitaliei publicd deschise organizate p"ni., desemnarea unui nou operator, sens in
care, la data incheierii noului contract prezentul contract de concesiune va inceta de drept.

Av6nd in vedere prevederileart.8 alin.3 lit.d2, art.l0 alin.5din Legea nr.5112006 a Serviciilor comunitare
de utilitSli publice, cu modific6rile qi completirile ulterioare, precum gi in bara celor menfionate mai sus,

In temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.l29 alin.(2)lit.d,alin.(7) lit.n, art.l32, a*.137 alin.(l), arr.l39
alin.(l) din OUG nr.5712019, privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi complet6rile'uiterioure,
supunem spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotdrdre avdnd ca obiect mundata.ea primarului
comunei Cogegti in calitatea sa de reprezentant al comunei Cogegti in Adunarea General[ a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard Servsal Argeg, s[ voteze pentru aprobarea Actului adilional nr. 3 la Contractul de
Concesiune nr.069/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a degeurilor municipale, transportul, operarea gi
intrelinerea statiei de transfer qi a punctului verde de colectare din Judeful-Argeg - Faza I (Mioveni-
Topoloveni).

PRIMAR
PANA NICOLAE

(zh/ q'ffi


