
 
 
 
 
 
     H O T Ă R Â R E  Nr.53     
                           din  28 Iulie 2022    
 
privind:aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru 
delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor 
de operare,documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special 
pentru reprezentantul UAT comuna Cuca  în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați 
Iniţiator: Vlad Mihăiță , primarul comunei Cuca , județul Galați .  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3866 din 25.07.2022 
  

 Consiliul Local al comunei Cuca , județul Galați , întrunit în ședința ordinară din 
28.07.2022 , legal constituită ;  
 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului înregistrat la nr.3866 din 25 
iulie 2022;  
 Având în vedere raportul de specialitate al aparatului de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate ;  
 Având în vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate , din cadrul 
Consiliului local ;  
 Având în vedere prevederile art. 229 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 7 alin (1) din Legea 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin.( 3),art. 13  alin. (3), art. 22, art. 32 alin. 
(2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (4) lit.d) și alin.(7) lit.n) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 139 alin.(1) și (3)  lit.d) , f) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 

Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E : 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA CUCA 
CONSILIUL LOCAL 



Art.1.Se aprobă Studiul de fundamentare pentru „Stație de tratare mecano-
biologică cu recuperare de energie și stație de transfer Galați”,conform Anexei nr. 1 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare 
a „Stației de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stației de transfer 
Galați”, elaborat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați”, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentul de poziție, conform Anexei nr. 3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.(1) Se aprobă delegarea serviciilor de operareaferente contractului 
Proiectare-execuție-operare pentru „Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare 
de energie și stație de transfer Galați” în numele și pe seama UAT comuna Cuca  către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. 

(2) Serviciile de operare aferente contractului Proiectare-execuție-operare pentru 
„Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stație de transfer Galați” 
va fi delegat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, începând 
cu transmiterea Ordinului administrativ de începere a operării cu notificarea Datei 
Începerii Operării. 

Art.5. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 
Galați, să elaboreze documentația de licitație (inclusiv caietul de sarcini și condițiile de 
participare și criteriile de selecție ale operatorilor) pentru atribuirea contractului 
Proiectare-execuție-operare pentru „Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare 
de energie și stație de transfer Galați”, să deruleze procedura de atribuire a serviciului 
de operare pentru „Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stație 
de transfer Galați”, inclusiv să realizeze revizuiri și actualizări ale acestor documente la 
solicitarea instituțiilor ce au competențe legale, în acest domeniu de activitate. 

Art.6.(1) Se acordă mandat special domnului Vlad Mihăiță , reprezentant de 
drept / conform HCL nr.35 din 06.06.2018 al UAT comuna Cuca  în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru aprobarea: 

- Studiului de fundamentare pentru „Stație de tratare mecano-biologică cu 
recuperare de energie și stație de transfer Galați”. 

- Regulamentului serviciului județean de salubrizare Galați. 

- Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare a „Stației de 
tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stației de transfer Galați”. 

- Documentului de poziție. 

- Documentației de licitație (inclusiv caietul de sarcini, condițiile de participare și 
criteriile de selecție ale operatorilor) pentru atribuirea contractului Proiectare-execuție-
operare pentru „Stația de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stație de 
transfer Galați”. 



(2) Se împuternicește domnulVlad Mihăiță  având calitatea de reprezentant al 
UAT comuna Cuca  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOSERV Galați, să voteze înconformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 4 și 5 din 
prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Art.7.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local Cuca nr.59 din 24.10.2019, privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de 
fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu completările și modificările 
ulterioare. 

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , 
Instituţiei Prefectului -  judeţul Galaţi, primarului comunei,  A.D.I. Ecoserv Galați ,  și va 
fi publicată în Monitorul Oficial local prin grija secretarului comunei Cuca . 
 
      
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      
   consilier  Nedelcu Ionel     
 
 
 
 
 
                  
                
         Contrasemnează  
                              Secretar UAT, Marin Angelică 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


