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HOTĂRÂRE NR. 5 /13.09.2017

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI

Având în vedere:

- prevederile art. 4 alin. 2, coroborat cu dispoziţiile art. 5 alin. 2 lit q) şi art. 5 
alin. 3 lit q) şi t) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„OLT-ECO”;

- prevederile art. 12 alin 4 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „OLT-ECO”;

- prevederile art. 9 şi art. 10 din legea 51/2006;

Hotărăşte:

A rt.l. Se aprobă „ Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare pentru activităţile de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale şi altor fluxuri de deşeuri; operare/administrare a depozitului de deşeuri 
şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
operare/administrare a staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile
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similare şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt, conform
H.C.L.-urilor aprobate de flecare Consiliu Local, membru al A.D.I OLT-ECO.”

Art.2. Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a 
serviciului de salubrizare pentru activităţile componente prevăzute la art. 1, sub 
forma gestiunii delegate, conform H.C.L.-urilor aprobate de fiecare Consiliul 
Local, membru al A.D.I. OLT-ECO.”

Art.3. Se aprobă „ Documentaţia de atribuire a contractului pentru delegarea 
prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de 
salubrizare de pe raza judeţului OLT, conform H.C.L.-urilor aprobate de fiecare 
Consiliu Local, membru al A.D.I OLT-ECO.”

Art.4. Se aprobă propunerile de modificare la „Documentaţia de atribuire a 
contractului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, 
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judeţului Olt”, solicitate 
de Consiliul Local Slatina, conform H.C.L. nr. 240/05.09.2017:

a) frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere şi deşeurilor similare în 
municipiul Slatina prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini se va 
modifica, astfel colectarea se va realiza zilnic în toată perioada anului pentru 
ambele categori de deşeuri.

b) Frecvenţa de colectare a deşeurilor reciclabile colectate separat în municipiul 
Slatina prevăzută în Anexa nr. 8 la Caietul de sarcini se va modifica, astfel 
colectarea se va realiza zilnic în toată perioada anului pentru ambele categori 
de deşeuri.
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Art.5. Se aprobă „ Documentaţia de atribuire a contractului pentru delegarea 
prin concesiune a gestiunii activităţilor de operare a centrului de manegement 
integrat a deşeurilor Bălteni şi a staţiilor de transfer, precum şi monitorizare a 
depozitelor neconforme închise din judeţul Olt.”



Art.6. Se aprobă propunerea de excludere a unităţilor administrativ teritoriale 
care nu transmit H.C.L. de aprobare a documentaţiei transmise de către A.D.I. 
OLT-ECO, până la data de 20.09.2017 şi de revizuire a documentaţiei ( inclusiv 
cantităţi, valori contractuale, cerinţe din Fişele de date ale procedurilor) pentru 
a se asigura conformarea cu situaţia de fapt existentă.


