ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL VERGULEASA
NR .154/07.05.2020

HOTĂRÂRE
- Proiect Cu privire la : aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei
Verguleasa operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L.,
prin atribuire directa
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Avand in vedere:
- Referatul nr.2396/30.04.2020 al viceprimarului comunei Verguleasa, privind necesitatea delegarii
gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Verguleasa, prin atribuire directa, unui operator
economic autorizat, pentru colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor
similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a
aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;
- Oferta operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., inregistrata la Primaria Verguleasa
sub nr.2481/06.05.2020, cu privire la tarifele practicate pentru colectarea, transportul si depozitarea
deseurilor menajere pe platforme autorizate, de la persoane fizice, persoane juridice si institutii de pe raza
comunei Verguleasa;
- Raportul nr.2496/07.05.2020 al viceprimarului comunei Verguleasa, privind
propunerea de aprobare a delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Verguleasa,
operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., prin atribuire directa;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Verguleasa nr. 47/28.08.2009 privind aprobarea
Contractului de asociere dintre comuna Verguleasa cu Judetul Olt si celelalte unitati administrativteritoriale ale judetului Olt, avand ca obiect realizarea proiectului de interes comun ,,Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judetul Olt’’ ;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Verguleasa nr.26/28.05.2020, cu privire la aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Verguleasa si a Caietului de sarcini;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin.(1) lit.
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ã R Ã Ş T E:

Art.1. Se aprobã delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Verguleasa
operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., prin atribuire directa, pentru colectarea separata si
transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din
industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de
echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, de la persoane fizice, persoane juridice si
institutii de pe raza comunei Verguleasa si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public
de salubrizare, pentru o perioada de 10 luni, dar nu mai mult de data la care se va implementa si va opera
proiectul de interes comun ,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt’’, data dupa
care contractul de delegare va inceta de drept;
Art.2. S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L. va proceda la incheierea contractelor pentru colectarea,
transportul si depozitarea deseurilor menajere, cu persoanele juridice si institutiile de pe raza comunei
Verguleasa si totodata va incasa contravaloarea serviciilor prestate ;
Art.3. Se aproba tarifele pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere pe
platforme autorizate, conform ofertei, dupa cum urmeaza :
- 4,62 lei fara TVA / persoana, pentru serviciul de colectare a deseurilor
menajere si asimilate, de la populatie,
- 4.140 lei/luna fara TVA – echivalentul a 36 m.c. de deseuri colectate de pe
domeniul public al comunei Verguleasa si a deseurilor depozitate necontrolat ;
- 115 lei/m.c, fara TVA, pentru persoanele juridice si institutii;
Art.4. (1). Se aproba valoarea totala a contractului de delegare in cuantum de 12.978,06 lei/luna
fara TVA, respectiv 129.780,60 lei aferent perioadei contractuale de 10 luni ;
(2). Valoarea contractului reprezinta contravaloarea serviciului de colectare, transport si
depozitare a deseurilor menajere de la persoanele fizice de pe raza comunei si a deseurilor colectate de pe
domeniul public al comunei, inclusiv institutii publice ( sediu primarie, scoala, gradinite, camin cultural,
sala de sport );
(3). Plata serviciilor prestate se va face lunar din bugetul local al comunei ;
Art.5. Se imputerniceste d-l. primar Valentin Piciu pentru semnarea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatii Verguleasa cu operatorul economic autorizat
S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L;
Art.6. Hotararea poate fi contestată ĩn termen de 30 de zile de la afisare, conform Legii 554/2004
privind contenciosul administrativ;
Art.7. Hotararea se va afişa public şi se va transmite :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt ;
- Primarului localitatii Verguleasa pentru ducere la ĩndeplinire ;
- Compartimentului financiar-contabil.
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