ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demersurilor necesare asigurării operării
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 29.05.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Rela ții Externe, înregistrat sub nr. 8661
din 15.05.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Informarea Ministerului Fondurilor Europene – Direc ția Generală Programe
Europene Infrastructură Mare nr. 45068/2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub
nr. 11622/2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 132 din 02.07.2018 privind
aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Ciocănești;
- prevederile art. 4 alin. (1), (2), art. 21 alin. (1), art. 212 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 88 lit. b), art. 89 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. e), art. 8 alin. (3) lit. d), d1), art. 10 alin. (4), (6), art.
22 alin. (1), (3), art. 29 alin. (1), (2), (7) şi art. 32 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonan ței de
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 31/2019;
- prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul de șeurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 24 alin. (4)
din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită ților, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) din Anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (2) pct. 9, 10 şi 12 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 21 alin. (1), art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) pct. 13 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă delegarea, de către Consiliul Județean Călărași, prin aparatul de
specialitate, a serviciului de operare a Centrului pentru managementul integrat al de șeurilor de
la Ciocănești și a stațiilor de transfer de la Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, precum și
transportul deșeurilor de la stațiile de transfer către Centrul de management integrat de la
Ciocănești, județul Călărași.
Art. 2. – Se aprobă atribuirea, de către Consiliul Județean Călăra și, prin aparatul de
specialitate, a contractului de consultanță în vederea întocmirii Studiului de Oportunitate și a
Documentației de Atribuire a serviciului de operare a Centrului pentru managementul integrat
al deșeurilor de la Ciocănești și a stațiilor de transfer de la Lehliu-Gară, Olteni ța, Călăra și,
precum și transportul deșeurilor de la stațiile de transfer către Centrul de management integrat
de la Ciocănești, județul Călărași.
Art. 3. – Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ecomanagement Salubris, domnul Fulga Marius-Eugen, să voteze modificarea statutului
Asociației, în sensul că, procedura de licitație și încheiere a contractului de delegare pentru
Centrul pentru managementul integrat al deșeurilor de la Ciocănești și a sta țiilor de transfer de
la Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, precum și transportul de șeurilor de la sta țiile de transfer
către Centrul de management integrat de la Ciocănești, jude țul Călăra și, să fie de competenţa
Consiliului Județean Călărași.
Art. 4. – Se aprobă demararea procedurii pentru constatarea stării de urgentă în paralel cu
începerea procedurii legale pentru o noua atribuire a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Ciocanesti, pentru o perioadă limitată, până la atribuirea prin procedură
competitivă, de către Consiliul Județean Călărași, prin aparatul de specialitate.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară prezentei
precum şi procedurile demarate în temeiul lor îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. – Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe şi Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Serviciul Juridic, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUȘAT
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