
 
R O M Â N I A 

    CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                COMUNA ROSEŢI 
Cod 917210, comuna ROSEŢI, judeţul Călăraşi                                                                             cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                  E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

                                                              HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune 

 a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor 
 de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer  
la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor 

voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași 
 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2022, 

  Având în vedere: 
             - prevederile art. II, punctul 16 şi art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, 
precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

             - prevederile art. 141 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile art. 1 alin. (2) lit. e), art. 8 alin. (3) lit. d), d1), art. 10 alin. (4), art. 22 alin. (1), (3), art. 29 
alin. (1), (2), (7) şi art. 32 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
               - prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
              -prevederile art. 89 alin.(2), alin.(3), art. 91, art. 580-582, art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n)  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

Analizând: 
-Adresele nr. 1605/07.12.2022, respectiv nr. 161/08.12.2022 transmise de către A.D.I. Ecomanagement Salubris 
prin care se transmite documentația de atribuire pentru delegarea serviciului privind operarea Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu Gară, Oltenița, Călărași și prin care se 
solicită supunerea  spre aprobare de către Consiliul Local Roseți a acesteia, 
-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12331/08.12.2022, 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți înregistrat cu nr. 12332/08.12.2022, 
-Hotărârea Consiliului Local al  comunei Roseti  nr.50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii  comunei Roseți 
cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS, 
-Prevederile H.C.J.  Călărași nr. 228/07.12.2022 privind aprobarea  Documentației de atribuire a contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești 
si a stațiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer 
la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor 
voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași 
-Prevederile H.C.L nr.63/26.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului 
președinte de ședință, 

-Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2, nr.3 din cadrul C.L. Roseți,  înregistrate cu nr.12607 din 
16.12.2022, nr. 12609 din 19.12.2022, nr.12610 din 19.12.2022, 

   În temeiul  art. 196 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile art. 139  alin.(3) lit. h) din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, 
adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. – Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 
operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, 
Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase 
Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări,  



 
deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre și care cuprinde Modelul contractului de delegare şi Caietul de sarcini. 

Art. 2. – Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris ca, în numele și pe 
seama comunei Roseți, județul Călărași, să organizeze și să deruleze procedura de atribuire a contractului 
menționat la articolul 1. 

Art. 3. – Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris, să 
întreprindă doar demersurile necesare atribuirii precum și să semneze, în numele și pe seama  comunei Roseți, 
județului Călărași, contractul de delegare menționat la articolul 1. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Roseți și 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”. 

-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași,Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul 
Primăriei comunei Roseți.  

 
 

 
 
           Președinte de ședință,                                                                                          Contrasemnează, 
            Aurelian-Valentin ECHIM                                                             Secretarul general al comunei Roseți 
                                                                                                                                           Lavinia TĂNASE 

 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abțineri - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 83 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi, 21.12.2022  
 
 
 


