ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.5 /2021
================================
privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă având ca obiect atribuirea
contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3)
lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Comunei VALEA VINULUI,judetul Satu Mare,
Având în vedere:
-referatul de aprobare nr. 286/18.02.2021 a primarului Comunei VALEA VINULUI,
-raportul comisiei de specialitate de pe consiliul local al comunei Valea Vinului
nr.
287/18.02.2021 insotit de avizul favorabil al comisiei;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr. 288/18.02.2021;
Raportat la prevederile Art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a
unor acte normative, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n),
alin.(14), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii juridice de consultanţă
privind serviciul public de salubrizare a Comunei VALEA VINULUI,vizând stabilirea modalității
gestiunii în baza unui studiu de oportunitate,contractul de delegare,regulamentul serviciului,
caietul de sarcini,documentatia de atribuire, organizarea licitatiei,evaluarea ofertelor,desemnarea
ofertei câștigătoare,răspunsuri la eventuale contestatii si actiuni în justitie având ca obiect
atribuirea contractului și închierea contractului în concordanță cu dispozițiile legale.
(2) Serviciile de consultanță prevăzute la aliniatul precedent se referă la activitățile
prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: colectarea separată și
transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități
comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și
colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.
Art.2. Se imputernicește primarul Comunei VALEA VINULUI să încheie contractul de
achiziție publică de servicii juridice de consultanță privind atribuirea contractului de prestare a
serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prin acceptarea celei mai bune oferte tehnico-economice de pe platforma
(catalogul electronic) SEAP.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei si cu Instituția Prefectului
Județului Satu Mare.

VALEA VINULUI, la 25.02.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHILEA GHEORGHE SORIN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Nr.total al consilierilor in functie –11;
Nr.total al consilierilor prezenti –11 ;
Nr.total al consilierilor absenti – 0;

Voturi pentru _______ 11;
Voturi impotriva ______ 0;
Abtineri ________ 0 ;

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
= PROIECT =
HOTĂRÂREA Nr.5/2021
================================
privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă având ca obiect atribuirea
contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3)
lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Comunei VALEA VINULUI,judetul Satu Mare,
Având în vedere:
-referatul de aprobare nr. 286/18.02.2021 a primarului Comunei VALEA VINULUI,
-raportul comisiei de specialitate de pe consiliul local al comunei Valea Vinului
nr.
287/18.02.2021 insotit de avizul favorabil al comisiei;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr. 288/18.02.2021;
Raportat la prevederile Art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a
unor acte normative, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n),
alin.(14), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii juridice de consultanţă
privind serviciul public de salubrizare a Comunei VALEA VINULUI,vizând stabilirea modalității
gestiunii în baza unui studiu de oportunitate,contractul de delegare,regulamentul serviciului,
caietul de sarcini,documentatia de atribuire, organizarea licitatiei,evaluarea ofertelor,desemnarea
ofertei câștigătoare,răspunsuri la eventuale contestatii si actiuni în justitie având ca obiect
atribuirea contractului și închierea contractului în concordanță cu dispozițiile legale.
(2) Serviciile de consultanță prevăzute la aliniatul precedent se referă la activitățile
prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: colectarea separată și
transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități
comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și
colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.
Art.2. Se imputernicește primarul Comunei VALEA VINULUI să încheie contractul de
achiziție publică de servicii juridice de consultanță privind atribuirea contractului de prestare a
serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prin acceptarea celei mai bune oferte tehnico-economice de pe platforma
(catalogul electronic) SEAP.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei si cu Instituția Prefectului
Județului Satu Mare.
VALEA VINULUI, la 18.02.2021

INIŢIATOR:
PRIMAR,
Radu Cristea

AVIZEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
OROS ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
PRIMAR
Nr. 286/18.02.2021
REFERAT DE APROBARE
====================================
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă având
ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute
la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de faptul că activităţile juridice de consultanță cu privire la atribuirea
contractului de prestare a serviciului de salubrizare din Comuna VALEA VINULUI pentru
activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in strictă
concordanța cu prevederile legale,sunt de complexitate deosebită,personalului de specialitate
lipsindu-i experiența similară;
Luând în considerare faptul că aceste activități juridice nu pot fi asigurate de personalul de
specialitate, deoarece depășesc prin complexitate experiența profesională a angajaților cu studii
juridice din Primărie, se impune încheierea unui contract juridic de consultanță;
Raportat la prevederile Art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a
unor acte normative, cu modificările ulterioare, în conformitate cu care:
,, ART.I.(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1),
nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.“;
Luând în considerare prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7)
lit.n), alin.(14), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea:
Proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă având
ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute
la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare

PRIMAR,
Radu Cristea

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
COMPARTIMENT DE RESORT
Nr.288/18.02.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă
având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile
prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Tinând cont de faptul că activităţile juridice de consultanţă privind serviciul public de
salubrizare a Comunei VALEA VINULUI, vizând stabilirea modalității gestiunii în baza unui studiu
de oportunitate, contractul de delegare, regulamentul serviciului, caietul de sarcini, documentația
de atribuire, organizarea licitației, evaluarea ofertelor, desemnarea ofertei castigatoare, raspunsuri
la eventuale contestații și actiuni în justiție având ca obiect atribuirea contractului, respectiv
atribuirea contractului de delegare unui operator de salubrizare licențiat; precum și întocmirea
documentației necesare aprobarii acestora sunt de complexitate deosebita, personalului de
specialitate lipsindu-i experiența similară;
Raportat la prevederile Art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a
unor acte normative, cu modificările ulterioare, în conformitate cu care:
,,ART.I (2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1),
nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.“;
In temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
PROPUNEM:
Adoptarea Proiectului de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de
consultanţă având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru
activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PERMANENTA
Nr.287/18.02.2021
AVIZ
=======================
la Proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă
având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile
prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din
data de 18 februarie 2021,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor
servicii juridice de consultanţă având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului
de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006
privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
,a constatat urmatoarele:
Proiectul de hotarare ,a fost elaborat in conformitate cu prevederile OUG nr.26/2012
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative , si tinand cont de atributiile consiliului local
prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare
avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l
adopte in forma prezentata de catre initiator.

Valea Vinului,17.01.2020

Comisia permanenta:
Ghilea Gheorghe – Sorin – presedintele comisiei
Pop Calin – secretarul comisiei
Budai Ioan-Cristian - membru
Seucan Eduard-Iulius –membru
Fernea Marius –Roger –membru

