
                 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUGHEA DE JOS
JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Ion Marin Iovescu, Nr. 47,
Cod poştal  117165, Bughea de Jos, România
Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480

Web: www.primariabugheadejos.ro
E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Privind mandatarea primarului comunei Bughea de Jos ca reprezentant al comunei în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la

Contractul de Concesiune nr.067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul,
operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I 

(Câmpulung-Rucăr)

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2020, 
       Analizând
 referatul de aprobare înocmit de  primarul comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, înregistrată cu 
nr.3408/23.06.2020, şi raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat cu 
nr.3409/23.06.2020 prin care se propune mandatarea primarului /comunei Bughea de Jos în calitatea sa de 
reprezentant al comunei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș, să 
voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de Concesiune nr.067/15.03.2012 pentru 
serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a 
punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Câmpulung-Rucăr)

Având în vedere:
adresa nr. 271/23.06.2020 primită din partea ADI Servsal Argeș, înregistrată la sediul instituției 

noastre sub nr.3465/23.06.2020 prin care se solicit supunerea spre aprobarea Consiliului Local a unui proiect 
de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Bughea de Jos ca reprezentant al comunei în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș
            În baza 

prevederile art. art.8 alin.3 lit.d2, art.10 alin.5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            Potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată și actualizată,  

În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.n, art.132,  art.137 alin.(1), art.139
alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se mandatează dl Ion Dorel Tănăsescu reprezentant al comunei Bughea de Jos în Adunarea 

Generală a Asociaților Servsal Argeș, să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de 
Concesiune nr.067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și 
întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Câmpulung-Rucăr),
conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art.2.  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Bughea de Jos
            Art. 3.  Secretarul comunei Bughea de Jos, va comunica hotărarea:

Prefectul județului Argeș 
Consiliul Județean Argeș 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SERVSAL” Argeș

        
    Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate
            Consilier local,                                                                                                      Secretar general, 

  G heorge Sanda                              Bianca  Golumbeanu
                        
               

Nr.31/30 iunie 2020

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13  voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri.
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ACT ADIȚIONAL NR.3

la Contractul de Concesiune nr.067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a
deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer

și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Câmpulung-
Rucăr)

Încheiat între:

AsociațiadeDezvoltare  Intercomunitară Servsal  Argeș,  cu  sediul  în  Pitești,  Piața
Vasile Milea nr.1 cam.162, județul Argeș,  înregistrată  în Registrul asociațiilor  și  fundațiilor de
pe  lângă  Judecătoria Pitești, sub nr.35/RA/18.06.2009,  CUI 25724084,  reprezentată  prin  d-nul
Constantin-Dan Manu,  având  funcția  de  Președinte,  în  calitate  de Autoritate  contractantă,  în
numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre asociați implicați, pe de o parte,

Şi

Asocierea S.C. T.D.M.,  formată prin Acordul de asociere din 13.09.2011, reprezentată  de
liderul asocierii  SC Financiar Urban SRL, cu sediul  în Mun.  Pitești,  Str.George  Coșbuc,
nr.12, județulArgeș, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

Având în vedere:

- art.IV din OUG nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;

- art.32  alin.2-4  din  Legea  nr.51/2006,  forma  în  vigoare  la  data  de  15.03.2012,  data
încheierii contractului de concesiune;

- Art.14 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, forma în vigoare
la data de 15.03.2012;

- Dosarul nr.2758/109/2020 aflat pe rolul Tribunalului Argeș;
- Imposibilitatea  derulării  procedurii  de licitației  publică  până  la  soluționarea  dosarului

nr.2758/109/2020;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș

nr..........................

Părtile, de comun acord, în baza art.25.3 -  MODIFICAREA CONTRACTULUI din „Contractul
de  Concesiune  nr.067/15.03.2012  pentru  serviciile  de  colectare  a  deșeurilor  municipale,
transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul
Argeș – Faza I (Câmpulung-Rucăr)”,
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AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art. I. Art.2.3– Durata concesiunii se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

”  În  condițiile  stabilite  în  prezentul  Contract,  Perioada  de  concesiune  va  fi  pentru  o
Perioadă de 8 (opt) ani, pornind de la Data Începerii. Durata prezentului Contract se prelungește
cu o Perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 31.07.2022.”

Art.II. În situația în care până la expirarea duratei prevăzute la art.I, se finalizează procedura de
licitație publică menționată în preambul, prezentul contract încetează de îndată, prin denunțarea
unilaterală  a  autorității  contractante  și  fără  posibilitatea  concesionarului  de  a  solicita  daune,
penalități sau orice fel de despăgubiri, de orice natură. Notificarea privind denunțarea unilaterală
se comunică de către Autoritatea Contractantă concesionarului cu 60 de zile anterior datei la care
aceasta urmează să își producă efectele.

Art.III.  Celelalte  clauze contractuale rămân neschimbate și își produc în continuare efectele,
inclusiv cele privind Garanția de Bună Execuție, care se va prelungi cu aceeași perioadă.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat  azi,  ......................................................, la sediul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș , în 2 (două) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți contractante.

A.D.I. SERVSAL ARGEȘ,                ASOCIEREA S.C.T.D.M.,

PREȘEDINTE, prin lider de asociere

    Constantin-Dan MANU    S.C. Financiar Urban S.R.L.

                    Constantin NIȚU

Director executiv,

  Gabriel MOICEANU
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