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JUDETUL BI OR
oRA$uL $T
Nr.2975 din 17.09.2015

A\TIZA'T:
SECRTT'AR,

Proces-verbal de afigare

5212003

.
.

inchei{t, cu ocazia afiglrii conform: art.2 lit. b), art.3 lit. a) gi art.6 din Legea nr.
privin{ trasparenla decizionald in adrninistratia publicd urmitoarelor documente:

Proces-lerbal de consultare a publicr ui privind ,,oelegarea de gestiune a serviciilor
publice 4e salubrizare in oragul $tei, judr:lul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii"
pe o peripadi de 2 ani, cu posibilitatea de: prelungire.
De asemFnea menlionez faptul c;, inforrnaliile privind ,,Delegarea de gestiune a serviciilor
publice qe salubrizare in oragul $tei, judelul Bihor, prin Contract de concesiune de servicii"

pe o peiioadi de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire, se regdsesc Ai pe site-ul PrimSriei
oragului $tei (www. prima ria.stei. ro).
Obiecliunile, propunerile, sugestiile opiliile privind ,,Delegarea de gestiune a serviciilor
publice de salubrizarein ora$ul stei, judelul Bihrcr, prin Contract de concesiune de servicii", vor fi
inaintate Admini$traliei Publice Locale, la sediul ecesteia, in scris in termen de maximum 30 zile de la
afi;area prezentqlui proces verbal.
Drept pentru care am incheiat procesul verbal.
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INFORMARE
Privind necesitatea !,Delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare in oragul $tei,
judeful Bihor, prin Contract de concesiune de servicii,'
Avdnd in vedere faptul

ci

la data de 16.01.2016 expird contractul de salubrizare provizoriu a

ora$ului $tei cu S.C Solceta S.A $tei, incheiat in baza H.C.L nr.66 din 02.01 .20ir5

,frivind

aprobarea

delegarii de gestiune a Serviciului de Salubrizar<: a ora1ului $tei, in conformilale cu prevederile arl.
122, lil. c) din O.U.G. nr.31/2006 privind atribuirea conlractelor de aciziyie publicd, a coriractelor de
concesiune de lucrdri publice $i a controctelor de concesiune de servicii, piind la fnalizarea licitaliei

penb'u delegarea de gestiune a Serviciului de Salubrizare al orasului $tei pe o periodd

luni" 9i dalorrtir faptulul c[ la data de

ate

cel mult 6

27.08.2C'15 s-a desli$urat procedura de Licitalie Deschisa,

aprobat[ prin H.C.L nr.52 din 28.05.2015 ,,Privi,nd aprobarea deleagrii de gestiune a Serviciului de
Salubrizare al ora.sului $tei, ctprobarea Notelor .Iustifcative, aprobarea Studiului de oportunitate;i
aprobarca caielului de Sarcini pentru delegarea de gestiune a serviciului de Salubrizar<t al ora;ului
5s/ei" iar in unna

desliiurarii procedurii nu

am avr:t nici un ofertant

eligibil, pentru a atribui contractul

de concesiune, este uecesarl delegarea gestiunii s3rviciilor publice de salubrizare a Oraiului $tei citre

o firmd autorizati, pe o perioadd de 2 ani cu posibilitatea de prelungire. Contractul de concesiune se
rezilieazii in monentul in care va deveni operolional Sistemul Integrat de Management al DeSeurilor
la nivelul judelului Bihor.

finAnd cont de cele mai sus lnentionate:
Propunem:
Aprobarea demardrii procedurii privind ,,Delegarea de gestiune a serviciilor publice de
sahrbrizare in olagul $tei, judeJul Bihor, prin Corrtract de concesiune de servicii", pe o perioadd de 2
arii cu posibilitatea de prelungire. Contraclul de concesiune se rezilieazd in mometul in care ya deveni
operational Sistemul Integral de Mdnagement al 1)eSeurilor la nivelul judeTului Bihor.
Valoarea estimath farl TVA a veniturilor previzioate a fi incasat,l de cdtre
concesionar de la utilizatorii finali. Aceastd vrlloare a fost oblinutd in uma studierii pre{urilor
rnedii prezente pe piata serviciilor de salubritate din zond ( 37.00 lei/lund pentru persoanele
juridice, 6.05 lei/lund pentu persoanele fizice ), gi avdnd in vedere nr. de persoane fizice sr
iuridice estimate pentru a incheia contracte de salubritate, este de 1.053.158 lei lird TVA.
Procedura de achizifie: - Licita{ie Deschisa, conform prevederilor legale (Art.30,
alin. (8) din Legea nr. 51 din 8 marlie 12006 - Legea serviciilor comunitare de utilit[ti
publice.
Criteriul de selec{ie utilizat in vederr:a atribuirii contractului de lucriri v3 h in mod
exclusiv ,.Preful cel mai scdzut", conform art.198 a1in.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 34 din 19
aprilie 2006 (*actualizata*).

Intocmit.
Ing. Stan

