
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                              
CONSILIUL LOCAL                  
            

 

HOTARARE  nr. 103 / 2015 
privind delegarea modalitatii de gestionare a serviciului comunitar de colectare si transport a 

deseurilor solide generate pe raza municipiului Curtea de Arges, pentru aprobarea Studiului de 
Oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a serviciilor 

“Managementul integrat al deseurilor solide pentru zonele 1 si 2, Curtea de Arges Domnesti, 

precum si pentru avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului comunitar de utilitati publice.  

 
  

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 
 Avand in vedere: 

 -Referatul de specialitate  nr.  30125/19.11.2015; 

 -Adresa Aociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges nr. 237/22.09.2015; 
 -Prevederile art. 2, lit. e, art. 3, art. 10 alin. (5), art. 22, art. 23, art. 29, art. 30 si art. 31 din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice; 
 -Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; 

 -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 
 -Avizele date de Comisia económica, Comisia de urbanism, Comisia de comert si servicii publice si de 

Comisia juridica. 
In temeiul art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 14 coroborat cu prevederile art. 45 alin. 3 din Legea  nr. 215/2001  

 
hotaraste : 

 

  Art. 1  Se aproba modalitatea de gestiune a serviciului comunitar de colectare si transport a deseurilor 
solide menajere generate pe raza municipiului Curtea de Arges ca gestiune delegata. 

 Art. 2 Se aproba delegarea gestiunii serviciului prevazut la art. 1 de catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Servsal Arges, in numele si pe seama municipiului Curtea de Arges si a celorlalte unitati 

administrativ – teritoriale care fac parte din Etapa a II-a a proiectului “Managementul Integrat al Deseurilor 

Solide in Judetul Arges” catre un singur operator in baza unui contract de delegare a gestiunii. 
 Art. 3 Se aproba concesiunea, prin atribuiré directa, a bunurilor utilizate la prestarea serviciului 

comunitar de colecatre si transport a deseurilor solide catre operatorul delegat. 
 Art. 4 Se aproba Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de 

delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor solide generate in unitatile administrativ 

teritoriale ce fac parte din Etapa a II-a a proiectului “Managementul Integrat al Deseurilor Solide in Judetul 
Arges”. 

 Art. 5 Se avizeaza documentatia de atribuiré a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
colectare si transport a deseurilor solide generate in municipiul Curtea de Arges si unitatile administrativ 

teritoriale ce fac parte din Etapa a II-a a proiectului “Managementul Integrat al Deseurilor Solide in Judetul 
Arges”. 

 Art. 6 Se aproba redeventa datorata in baza concesiunii bunurilor prevazute la art. 3 sa fie varsata in 

Fondul II D care va putea fi utilizat numai in urmatoarele scopuri: 
 -intretinere si investitii in infrastructura; 

 -dezvoltarea infrastructurii; 
 -derularea de proiecte complementare. 

 Art. 7 Se aproba utilizarea si administrarea sumelor existente in Fondul II D de catre Asociatia de 

Dezvoltare “SERVSAL”cu aprobarea prealabila a membrilor sai si cu respectarea dispozitiilor legale si statutare in 
vigoare.  

 
 

              Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                                              Secretar Municipiu 
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