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                                                                                                                             Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru delegarea prin concesiune a 
activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 

28205/10.12.2019; 
             În conformitate cu prevederile art. 29, alin. 1, art. 32. alin. 2 şi 3 din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 2, alin. 8, art. 6, alin. 1, lit. f, art. 8, alin. 1 şi 2, art. 12, alin. 2, art. 13, 
alin. 1, lit. b, art. 14 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederile  art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. s, alin. 14, art. 136, alin. 
10 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
              Art.1. Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise pentru delegarea prin 
concesiune a activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. 
             Art.2. Documentaţia de atribuire aferentă licitaţiei va fi elaborată de către 
reprezentanţii Direcţiei tehnice, ai Serviciului administrativ – control - achiziţii şi ai        
Compartimentului mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi va fi 
supusă aprobării consiliului local. 
             Art.3. Durata contractului de concesiune este de 2 ani, fără a depăşi data 
preluării gestiunii serviciului public de către operatorul regional desemnat de către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava  
in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”. 
             Art.4. Până la finalizarea procedurilor de licitatie organizate de catre Municipiul 
Falticeni, judetul Suceava conform art. 1, 2 si 3 din prezenta hotarare si/sau pana la 
preluarea gestiunii serviciului public de către operatorul regional desemnat de către 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deşeurilor in Judeţul Suceava,  
activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori va fi prestată de către S.C. GOSCOM S.A. 
Fălticeni. 
            Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni. 
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