ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 06.10.2014 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 17 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39 alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul municipiului arată că şedinţa se
poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi. Şedinţa a fost
convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 266/03.10.2014 în baza Dispoziţiei nr.
1460/03.10.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Maciu Marin, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr.265/03.10.2014 referitor la completarea art. 2 din HCL nr.
109/28.07.2014 privind mandatarea Asociaţiei “ROMANAŢI SERV”- asociaţie de dezvoltare
intercomunitară, să delege gestiunea serviciului public de salubrizare al municipiului Caracal către
operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a
gestiunii este prezentat de d-nul director Tudor Cătălin care arată că prin HCL nr. 100/27.06.2014
s-a aprobat înfiinţarea Asociaţiei „ROMANAŢI SERV” prin asocierea municipiului Caracal prin
Consiliul Local al municipiului Caracal cu comuna Deveselu prin Consiliul Local al comunei
Deveselu şi comuna Redea prin Consiliul Local al comunei Redea.
Deasemenea prin HCL nr. 109/28.07.2014 a fost aprobată mandatarea Asociaţiei
“ROMANAŢI SERV”- asociaţie de dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciului
public de salubrizare al municipiului Caracal către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL şi să
atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului de salubrizare se face de catre autoritatea administratiei publice locale implicate, cu
respectarea cerintelor si criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.
Conform prevederilor art. 10 alin.4 din Legea nr. 51/2006, UAT-urile pot mandata în
condiţiile legii asociaţiile de dezvolatare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor dreptul de
a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv
dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice
transferate.
Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, exploatării şi
gestionării în comun a serviciului public de salubrizare al municipiului Caracal şi UAT-urile
asociate conform art.4 alin.2 din Statutul aprobat, modalitatea de gestiune a serviciilor este gestiune
delegată care se realizează în baza unui contract de gestiune atribuit direct, conform art. 31 (1) din
Legea nr. 51/2006 republicată.
Mai arată că în urma discuţiilor purtate la nivel regional zonal, respectiv la ANRSC în
cadrul Prefecturii Olt pe regiunea Oltenia, au fost îndrumaţi să se întocmească o anumită
documentaţie, care, ulterior în momentul depunerii la ANRSC Bucureşti, a fost solicitată o
completare a hotărârii prin mandatarea în mod expres a asociaţiei de a aproba tarifele şi preţurile
pentru serviciile de salubrizare.
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Ca urmare a solicitării de la ANRSC Bucureşti este nevoie de promovarea proiectului, chiar
dacă în Statutul proiectului este prevăzut acest aspect, este nevoie astfel de o altă hotărâre de
consiliu pentru împuternicirea asociaţiei.
D-nul Primar arată că erau trecute toate, dar se solicită hotărâre de consiliu local pentru cele
trei UAT-uri special pentru delegarea acestui serviciu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Maciu
Marin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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