
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3421/29.10.2021

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului 
de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare transport 
al deseurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din judetul Timis

Considerente legale:
Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr 
6017/24.09.2021 și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 4/16.09.2021 prin care a fost 
avizată favorabil Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2–Jimbolia din județul 
Timiş  ;
Având în vedere :• Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a 
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ; • Dispozițiile Legii 
privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările 
ulterioare ; • Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare ; • Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; • Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare 
coroborată cu prevederile H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ; • OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ; •  OUG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ; • OUG nr.  92/2021 
privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor) ; • 
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje , 
cu modificările și completările ulterioare ; • Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș,
În temeiul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Deşeuri Timiș și a dispozițiilor 
art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 136, și ale art. 139 
alin. 1 din Codul Administrativ,

Situatia in fapt:
In conformitate cu toate aceste prevederi legale

         Pentru aceste motive PROPUN



(1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract de concesiune a 
activităţii de colectare - transport deșeuri municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din  județul Timis 
(anexă la prezenta Hotărâre).
(2) Se aprobă indicatorii de performanță anexă la Caietul de sarcini și Contractul de delegare 
prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deșeuri municipale Zona 2-
Jimbolia din Județul Timiș (anexă la prezenta Hotărâre). 
(3) Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor 
de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş - 
compusă din : Caiet de sarcini și Anexe la acesta, Fișa de date a achiziției, Formulare, 
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport 
deșeuri municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş, în vederea lansării procedurii de 
achiziţie publică (anexe la prezenta Hotărâre). 
(4) Se ia act de faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de 
salubrizare din județul Timiș se află în procedura de consultare publică în urma abrogării Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor prin O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
urmând ca Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din 
județul Timiș actualizat cu noile prevederi legislative să se supună aprobării autorității 
deliberative după încheierea procedurii de consultare publică efectuată conform Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
( 1) Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă, iar delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru 
Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş să se facă pentru o durată de 10 ani.
(2) Se mandatează ADID Timiş să organizeze şi să deruleze procedura de achiziție publică 
privind  delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor 
municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş prin licitație deschisă în calitate de 
Autoritate Contractantă, în numele şi pe seama U.A.T.-urilor din Zona 2 - Jimbolia membre ale 
ADID Timiș.
(3) Prezentul mandat autorizează ADID TIMIȘ să opereze în documentația de atribuire a 
achiziției și în documentele adiacente, modificările impuse de Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice (A.N.A.P.) și/sau de alte instituții atribuții în domeniu, precum și modificările necesare 
solicitate de operatorii economici interesați, după caz, ca urmare a clarificărilor realizate pe 
parcursul procedurii de atribuire.
Se mandatează ADID TIMIŞ pentru monitorizarea executării contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale pentru Zona 2 
– Jimbolia din județul Timiş şi pentru urmărirea îndeplinirii obligaţiilor asumate de operatori.
Se mandatează ADID TIMIȘ pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute în contractul de delegare 
prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale pentru 
Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş.
Se mandatează Preşedintele ADID Timiş să semneze, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ – teritoriale asociate din Zona 2 - Jimbolia, contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune, în conformitate cu art. 10 alin. (3) din Documentul de poziție, după aprobarea de 
către AGA ADID Timiș organizat cu asociații din Zona 2 - Jimbolia a hotărârii de atribuire a 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport 
deșeuri municipale în cele 5 zone ale Judeţului Timiș, ca urmare a parcurgerii procedurii de 
atribuire.
Primarul comunei Beba Veche, dl. Ioan Bohancanu va reprezinta interesele U.A.T. Beba veche  
în AGA ADID  Timiș pe Zona 2 - Jimbolia votând în conformitate cu prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3422/2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deseurilor 
municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din judetul Timis

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr 
6017/24.09.2021 și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 4/16.09.2021 prin 
care a fost avizată favorabil Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2–
Jimbolia din județul Timiş  ;
Având în vedere :• Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare 
a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ; • Dispozițiile 
Legii privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 
completările ulterioare ; • Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările 
ulterioare ; • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările și completările ulterioare coroborată cu prevederile H.G. nr. 867/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; • OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ; •  
OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ; 
• OUG nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor) ; • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje , cu modificările și completările ulterioare ; • 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
În temeiul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Deşeuri Timiș și a 
dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 
136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,



          
          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciilor de colectare transport al deseurilor municipale pentru 
Zona 2 – Jimbolia din judetul Timis am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3421/29.10.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
3422/2021
	
Constatand ca:

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

AVIZ FAVORABIL

Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară Deșeuri Județul 
Timiș nr 6017/24.09.2021 și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 
4/16.09.2021 prin care a fost avizată favorabil Documentația de atribuire 
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport 
al deșeurilor municipale pentru Zona 2–Jimbolia din județul Timiş  ;



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

Având în vedere :
•	Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a 
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ;
•	Dispozițiile Legii privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificările și completările ulterioare ;
•	Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare ;
•	Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare;
•	Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările și completările ulterioare coroborată cu prevederile H.G. nr. 
867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ;
•	 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 
completările ulterioare ;
•	OUG nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor) ;
•	Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deșeurilor de ambalaje , cu modificările și completările ulterioare ;
•	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,

În temeiul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Deşeuri Timiș 
și a dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 
lit. a), ale art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3421/29.10.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3422/2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune 
prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deseurilor 

municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38/28.10.2021

          Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș 
nr 6017/24.09.2021 și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 4/16.09.2021 prin 
care a fost avizată favorabil Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale pentru Zona 
2–Jimbolia din județul Timiş  ;

          Având în vedere :
•	Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a proiectului 
”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ;
•	Dispozițiile Legii privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificările și completările ulterioare ;
•	Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare ;
•	Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
•	Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare coroborată cu prevederile H.G. nr. 867/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare ;
•	OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ;
•	 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
•	OUG nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor) ;
•	Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de 
ambalaje , cu modificările și completările ulterioare ;
•	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,



          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          În temeiul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Deşeuri Timiș și a 
dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 
136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,

Articolul 1 - (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin 
contract de concesiune a activităţii de colectare - transport deșeuri municipale pentru 
Zona 2 – Jimbolia din  județul Timis (anexă la prezenta Hotărâre).
(2) Se aprobă indicatorii de performanță anexă la Caietul de sarcini și Contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deșeuri 
municipale Zona 2-Jimbolia din Județul Timiș (anexă la prezenta Hotărâre). 
(3) Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din 
județul Timiş - compusă din : Caiet de sarcini și Anexe la acesta, Fișa de date a 
achiziției, Formulare, Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 
public de colectare-transport deșeuri municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul 
Timiş, în vederea lansării procedurii de achiziţie publică (anexe la prezenta Hotărâre). 
(4) Se ia act de faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public 
de salubrizare din județul Timiș se află în procedura de consultare publică în urma 
abrogării Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor prin O.U.G. nr. 92/2021 privind 
regimul deșeurilor, urmând ca Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare din județul Timiș actualizat cu noile prevederi legislative să se 
supună aprobării autorității deliberative după încheierea procedurii de consultare publică 
efectuată conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică.

Articolul 2 - ( 1) Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie 
deschisă, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al 
deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş să se facă pentru o 
durată de 10 ani.
(2) Se mandatează ADID Timiş să organizeze şi să deruleze procedura de achiziție 
publică privind  delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport 
al deşeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş prin licitație deschisă 
în calitate de Autoritate Contractantă, în numele şi pe seama U.A.T.-urilor din Zona 2 - 
Jimbolia membre ale ADID Timiș.
(3) Prezentul mandat autorizează ADID TIMIȘ să opereze în documentația de atribuire 
a achiziției și în documentele adiacente, modificările impuse de Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) și/sau de alte instituții atribuții în domeniu, precum și 
modificările necesare solicitate de operatorii economici interesați, după caz, ca urmare 
a clarificărilor realizate pe parcursul procedurii de atribuire.

Articolul 3 - Se mandatează ADID TIMIŞ pentru monitorizarea executării contractului de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri 
municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş şi pentru urmărirea îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de operatori.

Articolul 4 - Se mandatează ADID TIMIȘ pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute în 
contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-
transport deşeuri municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş.



Articolul 5 - Se mandatează Preşedintele ADID Timiş să semneze, în numele şi pe 
seama unităţilor administrativ – teritoriale asociate din Zona 2 - Jimbolia, contractul de 
delegare de gestiune prin concesiune, în conformitate cu art. 10 alin. (3) din 
Documentul de poziție, după aprobarea de către AGA ADID Timiș organizat cu asociații 
din Zona 2 - Jimbolia a hotărârii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune 
a gestiunii serviciului public de colectare - transport deșeuri municipale în cele 5 zone 
ale Judeţului Timiș, ca urmare a parcurgerii procedurii de atribuire.

Articolul 6 - Primarul comunei Beba Veche, dl. Ioan Bohancanu va reprezinta interesele 
U.A.T. Beba veche  în AGA ADID  Timiș pe Zona 2 - Jimbolia votând în conformitate cu 
prezenta hotărâre.

Articolul 7 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


