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ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI

HOTĂRÂRE NR. 6/22.09.2017
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI

Având în vedere:
- prevederile
art. 12, alin.4. din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare
Intercom unitară „OLT-ECO”;
- prevederile art. 4, alin. 2, coroborat cu dispoziţiile art. 5, alin. 2, lit. q) şi ale
art. 5, alin. 3, lit.q) şi t) din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercom unitară „OLT-ECO”;
- prevederile art. 9şi art. 10 din Legea 51/2006;

Hotărăşte:

-

A r t.l. Se aprobă menţinerea calităţii de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „O LT-ECO ” pentru U.A.T.-urile Balş şi
Iancu Jianu, care au prezentat H.C.L. nr. 63/18.09.20017, respectiv H.C.L.
nr. 42/ 19.09.2017, hotărâri de aprobare a documentaţiei de atribuire ce s-au
încadrat în termenul limită impus până la data de 20.09.2017, în A.G.A. din
data de 13.09.2017;

Art.2.
Se aprobă propunerile de modificare la „ Docum entaţia de
atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor m unicipale şi altor
fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
judeţului O lt,,, solicitate de C.L. Balş, conform H.C.L. nr.63/18.09.2017:

a) Art. 11 privind Redevenţa din „ Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţilor de colectare si transport a deşeurilor
m unicipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe raza judeţului Olt,, , se modifică astfel: „ (1) Pentru
fiecare an contractual, Delegatul va plăti următoarelor unităţi administrativteritoriale,
având calitatea de Delegatar, o Redevenţă anuală de:
1.178.729,729 lei către Judeţul Olt, 270.221 lei către Municipiul Slatina şi
45.959,40 lei către Oraşul Balş. Redevenţa va fi datorată Oraşului Balş
începând cu data de 04.09.2019 ( data la care expiră perioada de
m onitorizare ex-post ), pentru platformele semiîngropate , 15 bucăţi
achiziţionate prin proiectul „ Reabilitarea şi Ream enajarea Cartierului
Oraşului Nou,, din localitatea Balş, Jud. Olt, cod SMIS 11144, finanţat prin
POR;

b) Frecvenţa de colectare a deşeurilor municipale colectate în amestec
( reziduale şi biodeşeuri ) - Zona 1. Balş, prevăzută în Anexa 4 din
Caietul de Sarcini, se m odifică astfel:
- Frecvenţa de colectare- deşeuri menajere în perioada aprili-octombrie se
va realiza zilnic în zona blocurilor de locuinţe şi de 3ori/ săptămână în zona
caselor de locuit şi pentru operatorii economici iar în perioada noiembriem artie se va realiza de 3 ori/săptăm ână în zona blocurilor şi de 2
ori/săptăm ână în zona caselor şi pentru operatorii economici;
- Frecvenţa de colectare —deşeuri similare în perioada aprilie-octombrie şi
în
perioada noiembrie-martie se va realiza în funcţie de cantitatea de
deşeuri generată, în zile alternative diferite faţă de menajere;

c) Frecvenţa de colectare a deşeurilor reciclabile colectate separat în
Zona 1- Balş, prevăzută în Anexa 8 din Caietul de Sarcini, se modifică
astfel:
- Frecvenţa de colectare- deşeuri m enajere se va realiza astfel: 1 dată/
săptăm ână pentru hârtie şi carton, 1 dată/ săptămână pentru plastic şi metal,
1dată/ săptămână pentru sticlă;
- Frecvenţa de colectare- deşeuri similare se va realiza în funcţie de cantitatea
de deşeuri generată în zile alternative diferite faţă de menajere;
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