ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea ṣi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoṣani nr. 136 din
14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din
municipiul Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice,
curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau îngheț, pentru durată de 5ani, Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi
practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoṣani nr. 136/14.05.2020 privind aprobarea Contractului
pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, pentru activitățile de măturat,
spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, pentru durată de 5ani, Caietului de sarcini
pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani,
văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Edilitare,
precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani
în baza dispoziţiilor art. 1, alin. (2) lit. (e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8, alin. (1) și (3) lit. d),
d ˄ 1), d ˄ 2), i și k, art. 22 alin. (1), (1˄ 1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor
comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, Ordinului ANRSC nr. 111 din 2007
– privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările
și completările ulterioare,
în temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), art. 196, alin. (1), lit. a), art.139, alin. (3),
lit. a) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al Contractului nr.
10992/PC/14.05.2020, pentru programul de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani pentru
activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, prin introducerea unor noi străzi și
va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Caietul de sarcini al Contractului nr. 10992/PC/
14.05.2020, Lista cu suprafețele pe care trebuie curățată zăpada și tipurile de materiale antiderapante ce
vor fi folosite pentru menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț prin introducerea
unor noi străzi și va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 136/14.05.2020 rămân în vigoare.
Art. 4. Primarul Municipiului Botoșani prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
INIȚIATOR
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general,
Oana Gina Georgescu
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ANEXA NR 2 LA PROIECT HCL

Completarea Anexei nr. 2 la Caietul de sarcini al Contractului
nr. 10992/PC/14.05.2020, pentru programul de salubrizare a căilor publice din
municipiul Botoșani pentru activitățile de măturat, spălat,
stropirea și întreținerea căilor publice

INIȚIATOR ,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Oana Gina Georgescu

Direcţia Edilitare
Nr.INT. 5867 din 11.11.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind modificarea ṣi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Botoṣani nr. 136/14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de
salubrizare din municipiul Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor
publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp
de polei sau îngheț, pentru durată de 5ani, Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor
ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani.

Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităț i
publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice
locale. Serviciul public de salubrizare a localităților se organizează pentru satisfacerea nevoilor
comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale.
Activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară conform Legii
51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice.
Conform art.8 alin.(3) în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi
publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
,,elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi
publice…”
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, conform art. 22 din Legea 51/2006 – Legea
serviciilor comunitare de utilități publice,
(4),, Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de
gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate
şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu
caietul de sarcini-cadru ale serviciului.”
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 136/14.05.2020 a fost aprobat
Contractul pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, pentru activitățile
de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice
și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, pentru durată de 5ani, Caietului de sarcini
pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani pe o perioada de 5 ani, conform Legii 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice
și Legii 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților.

Serviciilor publice de salubrizare se realizează în conformitate cu prevederile legale stipulate în următoarele
acte normative:
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- Legea nr. 101/ 25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
- Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
- HG 867/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Legea nr. 99/2014, pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvemului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților
urbane și rurale;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii obligațiilor de plată a unor
sume rezultand din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile publice locale;
- H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinul ANRSC nr. 111 din 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților
- Ordonanța de Urgenṭă nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului
de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
Având în vedere repartizarea către locatari a locuințelor unui nou cartier, cartierul ANL Șoseaua Iașului,
precum și asfaltarea unor noi străzi ce deservesc cartiere din municipiul Botoșani, propunem modificarea și
completarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, pentru
activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și a Caietului de sarcini pentru
atribuirea contractului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 136/2020 după
cum urmează:
-Străzi supuse programului de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani pentru activitățile de
măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice: ANL Șoseaua Iașului, Strada Crinilor, Strada
Drumul Tătarilor, Strada Iuliu Maniu, tronson Petru Rareș - Tulbureni, Strada Teilor, Strada Izvoarelor,
cu suprafețele și operațiile cuprinse în tabelul de mai jos.

Nr.
crt.

Denumire cale de acces

lungime
stradă ml

întreținere mp

Măturat manual
carosabil mp.

Măturat
manual trotuare
mp.

maturat mecanizat
carosabil (2m) mp

Frecvența

0

1

2

3

4

5

6

7

1

ANL Șoseaua Iașului

500

2

Crinilor

513

3

Drumul Tătarilor

5

Iuliu Maniu troson Petru RareșTulbureni
Teilor

6

Izvoarelor

4

2.330

5.000

1

256

769

5.590

2

2198

1.900

2.198

12.660

1

1802

500

2.306

8.071

1

322

300

2.056

1

369

201

TOTAL

504

3.157

2.590

555

3.094

8.158

1
33.377

- Străzi pe care trebuie curățată zăpada și tipurile de materiale antiderapante ce vor fi folosite pentru
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, cu suprafețele cuprinse în tabelul de
mai jos.
Suprafaţă trotuare
pentru curăţat
zăpada (mp)
Nr.
crt.

1

Denumire cale de acces
lungime
stradă
ml

ANL Șoseaua Iașului

Prenumele/Numele
Bogdan Ciprian Buhăianu
Nicolae Semenescu
Bogdan Bețenchi
Dumitru Cătălin Dolachi
Pelin
Constantin Pașparan

500

Suprafață trotuare
mp.
Clorură
de sodiu

Suprafaţă străzi
pentru curăţat
zăpada (mp)

Suprafață
trotuare
mp. Clorură
de calciu

Suprafață
străzi m p.
Clorură
de sodiu

2330

5.504

Direcţia/Serviciul

Suprafață
străzi mp.
Clorură de
calciu

Funcţia
Viceprimar
Director
Executiv
Şef Serviciu
Consilier

Semnătura

Data

Direcția Edilitare

.11.2021

Direcția Edilitare
Serviciul juridic contencios

.11.2021
.11.2021

Consilier

Direcția Edilitare

.11.2021

Direcţia Edilitare
Nr. INT. 5868 /11.11.2021
Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea ṣi completarea Contractului pentru atribuirea serviciului
public de salubrizare din municipiul Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și
întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau îngheț, pentru durată de 5ani, Caietului de sarcini pentru atribuirea
contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani pe o
perioada de 5 ani, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/04.05.2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre privind modificarea ṣi completarea Contractului pentru
atribuirea serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat,
stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, pentru durată de 5ani, Caietului de sarcini pentru
atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani
pe o perioada de 5 ani, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/04.05.2020 și raportul de
specialitate întocmit de Direcția Edilitare, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în ședința
Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Direcția Edilitare,
Nicolae Semenescu

