
ROMÂNIA
JUDEŢUL .BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL III'. :U7 din 29 iulie 2019 privind prelungirea duratei Contractului de

delegare li gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani prin concesiune nr,
19092/01.08.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind continuarea prestării

serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani, efectuat în baza contractului nr. 19092 din
01.08.2007, pentru delegarea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoşani, având ca obiect ";('

activitate măturatul şi spălatul căilor publice, curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;

in baza dispoziţiilor art, 129 alin. (1) şi (2) lit, d), şi alin. (7) lit, n) din o.u.a. nr. 57/2019, art. 2 alin.

(3) llt, f) şi g), art. 33 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică ar. 51/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art, 2 al Hotărârii Consiliului Local ar. 87 din 19 mai 2016, coroborate cu cele ale
art. 5 din contractul ar. 19092/2007 şi cele ale art. 24 din Caietul de sarcini - anexa 5 la contract,

in baza dispoziţiilorart, 139 alin (3) din OUG ar. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRÂŞTE;

Art, 1. Titlul hotărârii nr. n9/29.07.2019 va fi următorul:
"Hotărâre privind continuarea prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani, efectuat în

baza contractului ar. 19092 din 01.08.2007, pentru delegarea serviciului public de salubrizare al
municipiului Botoşani, având ca obiect de activitate măturatul şi spălatul căilor publice, curăţarea,

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinereaîn funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ" ,
Art. 2. - Art, 1 al H.C.L. n, 217/29.07.2019 se modifică şi are următorulconţinut;

"Se aprobă continuarea prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani, efectuat în
baza contractului ar. 19092 din 01.08.2007, pentru delegarea serviciului public de salubrizare al municipiului
Botoşani, având ca obiect de activitate măturatul şi spălatul căilor publice, curăţarea, transportul zăpezii de

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, modificat prin actul adiţicru,

nr. 13427 din 20 mai 2016, cu o perioadă de 90 de zile, care curge de la data de 01 august 2019." "

Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi URBAN SERV S.A.
Botoşani, vor duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTEDE SEDINŢĂ,
Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşant, ~3 cctombrle ~019

NI'.

CONTRASEMNEAZĂ.
Secretar general,
Oana Gina Georgescu
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PrimăriaMunicipiului Botoşani Aprobat,
DirecţiaEdilitare Primar
Nr.INT.1953 din 16.10.2019 CătălinM~elFlutur

Referat de Oportunitate (!V
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr, 217 din 29 iulie 2019 privind

prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a
municipiului Botoşani prin concesiune nr. 19092/01.08.2007

Consiliul Local al Municipiului Botoşani a adoptat BCL nr. 217/29.07.2019 cu respectarea
prevederilor menţionate în preambul, respectiv, prevederile art. 129 alin. 1) şi 2) lit. d) şi alin. 7
lit. n) din OUG nr. 57/2019, a art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 51/2006.

Astfel, situaţia de fapt existentă la nivelul Municipiului Botoşani este următoarea:

- La nivelul municipiului Botoşani, serviciul public de salubrizare al Municipiului
Botoşani, având ca obiect de activitate măturatul şi spălatul căilor publice, curăţarea, transportul
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, era
efectuat de către SC URBAN SERV SA Botoşani în baza contractului nr. 19092/04.08.2007.

- Durata iniţială a acestui contract a fost de 8 ani cu posibilitate de prelungire.
- Prin BCL nr. 87/2016, Consiliul Local al Municipiului Botoşani a dispus prelungirea

dutatei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului
Botoşani prin concesiune nr. I 9092/01.08.2007 - privind gestiunea activităţilor măturatul,

spălatul, stropirea şi Intretinerea căilor publice şi respectiv curăţarea şi transportul zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pe o perioadă

de 4 ani, care curge de la data de 01.08.2015"
- Astfel, în baza contractului existent, prelungit prin act adiţional în data de

13427/20.05.2016, serviciul a fost prestat până în 01.08.2019.
- Licenţa nr. 3758/15.06.2016 emisă de către ANRSC pentru activităţile de măturat, spălat,

stropirea şi întreţinerea căilor publice, are ca durată de valabilitate până la data de 01.08.2019.
- Licenţa nr. 3759/15.06.2016 emisă de către ANRSC pentru activităţile de curăţare şi

transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau
de îngheţ, are ca durată de valabilitate până la data de 01.08.2019.

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, art. 1, alin (4) litera d) " Serviciile de utilităţi

publice fac obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel
ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului
universal şi a drepturilor utilizatorilor şi au următoarele particularităţi: ... au caracter permanent
şi regim de funcţionare continuu".

Societatea URBAN SERV S.A. Botoşani deţine personalul şi utilaje1e specifice pentru
activitatea de salubrizare stradală, deszăpezire şi combatere polei.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din legea nr. 51/2006, legiuitorul a stabilit
următoarele:

"Autorităţile administraţiei publice locale adoptă în maximum 30 de zile hotărârile necesare
pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor de utiiităţi publice în oricare dintre

Ţ: +4 (O)231502200 I F: +4 (O)231531595
W: www.primariabt.ro/E:primaria@primariabt.ro
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următoarele situaţii: a) revocarea, abrogarea, anularea sau Încetarea În orice alt mod a
efectelor hot ărârii de dare În administrare;

b) Încetarea Înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;
c) neacordarea, retragerea sau Încetarea valabilit ăţii licenţei.

Astfel, la data adoptării HCL 217/29.07.2019, contractul nr. 19092/04 .08.2007, ajungea
la termen în data de 01.08.2019, licenţele în baza căruia era prestat serviciul îşi încetau
valabilitate în data de 01.08 .2019, în consecinţă autoritatea deliberativa Consiliul Local al
Municipiului Botoşani a dispus ca din începând cu data de 01.08.201 9, serviciul să fie prestat pe
o perioada de 90 de zile, având în vedere obligaţia autorităţii locale de a asigura continuitatea
serviciului de salubrizare, până la stabilirea procedurii prin care se va atribui un nou contract
pentru prestarea serviciului.

În consecinţă, în 29.07.2019 Consiliul local a deci s continuarea activităţii începând cu data
de 01.08.2019, pe o durată de 90 de zile, timp suficient pentru ca autor itatea local ă să poată

decide asupra modalităţii de prestare a serviciului public pe viitor.
Mai mult, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1792/2002 "Angajarea oricărei

cheltui eli din fonduri publice îmbracă două form e de angaj amente: legal ş i bugetar.
Angajamentul legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din

care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.
Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub fonnă scrisă ş i să fie semnat de ordonatorul

de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică , comandă, convenţie,

contract de muncă, acte de control , acord de împrumut etc . [ ... ]
Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerciţiului bugetar, astfel înc ât să existe

certitudinea că bunurile şi servicii le care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv
prestate, şi se vor plăti în exerciţiul bugetar respectiv."

În concluzie, din coroborarea tuturor argumentelor prezentate mai sus: autoritatea
deliberativă Conciliul Local al Municipiului Botoşani, a întreprins demersurile dispuse de
legiuitor - a asigurat continuitatea serviciului ş i a dispus măsurile legal e pentru ca plăţile pentru
act ivi tă ţ i le pre state de operator să poată fi decontate.

Raportat la cele prezentate, propunem modificarea de formă a HCL nr . 217/29.07.201 9, prin
înlocuirea termenului de "pre lungire a contractului" cu termenul "continuarea prestării

serviciului" .

Prenumele/Numele Functia Directia/Serv iciul Sernnătu ~ Data
Nicolae Semenescu Director Executiv Direcţia Edilitare i'Bl?J'1v ' '1 22.10.2019

Bogdan Beţenchi Şef Serviciu Direcţia Edilitare 1iRl J,. 22 .10.2019
Bogdan Munteanu Şef Serviciu Serviciul juridic contencios J , 22.10.2019

Constantin Paşparan Consilier de D irecţia Edilitare n/f
soecialitate ='P7 ' 22.10 .2019

T: +4 (O) 231 502 200 I F: +4 (O) 231 531 595
W: www.primarîabl.ro / E:primaria@primariabt.ro
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PLÂNGERE PREALABILĂ

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

in exercitarea atribuţiiior de verificare a legalităţii hotărârilor de la nr. 210 la nr. 237
adoptate de Consiliul local al municipiului Botoşani În data de 29.07.2019, efectuate În
conformitate cu prevederile art. 200, art, 255, art.. 197 alin. (1) .din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, precum şi ale art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 46012006 privind
aplicarea unor prevederi 'ale Legii nr. 340/2004, cu modificările şi completă riie ulterioare,
am constatat următoarele:

Prin hotărârea nr, 217, adoptată de Consiliul local al municipiului Botoşani în şedinţa

ordinară din data de 29.07.2019, s-a aprobat prelungirea auretet Contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani prin
concesiune nr. 19092/01.08.2007. .

Apreciem că hotărărea nr. 217/29.07.2019 a fost adoptată cu nerespectarea
(încălcarea) următoarelor prevederi legale:

Potrivit art. 33 alin. (2) din Legea nr, 51/2006:
"Autorităţile administraţiei publice locale adoptă În maximum 30 de zile 110tărârile

necesare pentru asigurarea fumizării/prestării servioillor/ectivităţiior de utilităţi publice În
oricare dintre următoarele situaţii: .

. a) revoceree, abrogarea, anull3!«(jJa sau Încetarea În orice alt mod a efectelor
hotăr,1rii de (Iare În administrare;' .... . '.

. . I .

. b) Încetarea Înainte de. termen a contractului de delegare <1 gestiunii;
c) neacordarea, retragerea sau incetarea valabilităţii licenţei."

Hotărârea.nr. 217/29.07.2019 are. ca obiect "prelungirea contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de salubrizan3'·'a. municipiului Botoşanicătre S.C. "Urban Serv"
S.A Botoşani pentru activităţile de măturat şi spălat căile publice, curăţarea, transportul

.zăpezii de pe căile publice şi menţinerea În funcţiune a acestora pe timp de polei sau
îngheţ....". '. '. .

Adoptarea actului administrativa fost întemeiată, conformmenţiunii dinprearnbul, pe
. prevederiie art. 33 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006,



republlcată, cu modificărlle si completă riie ulterioare. OI', temeiul legal lnvocs t În
preambulul hotărâri! nu-şi găseşte aplicabilitatea În, situaţia de fapt descrisă prin
documentaţia care astat la baza adoptării actului administrativ, În sensul că nici unul

, dintre cazurile expres şi limitativ prevăzute prin art, 33 alin. (2) din Legea nr. 5" /2006, rep.
nu poate constituitemei legal pentru adoptarea hotărârii nr, 217/29.07.2019.

Autoritatea deliberativă poate ,adopta hotărâri' necesare pentru asigurF,rea
furnizării/prestării serviciilor/activităţilor de utilităţi publice numai În una dintre sitwrYile
expres şi limitativ prevăzute, iar operatorii serviciilor de utilltăţi publice au obligaţia, la
solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de a asigura continuif1atea
furnizării/prestării serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de utilltăţi publice până la !data
desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile. :

Urmare a solicitării noastre, adresate Autoritatăţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de UliIităti Publice, de a emitaun punct de vedere cu privire la
posibilitatea de 'prelungire a. du~atei contractului de delegare a gestiunii serviciului ~ublic
de salubrizare a municipiului Botoşani cu o durată de 90 de zile Începând cu data de 1
august :W19, am primit răspunsul Înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Botoşani cu
nr.14753/15.10.2019, pe care ÎI atasăm În copie. !

Faţă de cele expuse mai sus, vă adresăm rugămintea ca, În prima şediriţă a
consiliului local de la primirea prezentei adrese, să procedaţi ra reanalizarea hotărâri!

vizate şi, pe cale de consecinţă, să o revocaţi, În cazul În care acesta nu a imrat În clrcuitul
civil si nu a produs efecte juridice.

'În caz contrar, potrivit art, ·1 alin. (6) din Legea nr. 5,54/2004 - Legea contenciosului
administrativ, puteţi soliCita instanţei anularea acestuia: "Autoritatea publică emitentă a
unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia,
în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a
produs efecte juridice."

Solicităm ca, În termen de maxim 30 de zile de la primirea prezentei, să ne informaţi

cu privim la măsura adoptată. ,.
În cazul În care, În termenul precizat nu ali, procedat la revocarea hotărărll, ne

rezervăm dreptul de ii formula acţiune În anularea actului administrativ la instanta de
contencios administrativ.

Cu stimă, '

P FECT,
DAN - CONS A IN ŞLINCU

tsctoşent, Piaţa Revoluţieinr. 1-3, C.P. 71023.6, Telefon: 0231-512212, Fax: 0231-512115,
E-mail: email@prefecturabotosani.ro;petltie@prefectura?otosanl.ro
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Către:

Ministerul DezvoltăriiRegionale şi

AdministraţieiPublice

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunit"reldelOtiÎÎiă·ţîî'l?:it.l:iU~UI··

. 1 JUDETUL BOroSANI 1
. rtEGI~r~rl,TH!:?ft5t\!FL'1If\t.(j . _,__,.--~_~~. I Îl!r. ' .• ..lf. 1.... ·t:--vp', Ol ' .
.~J"[ LUl'lil .{"'....,ArUl.:5...!j!il. 3_·<J" .e~ ..__I.'

INSTITUTIA PREFECTULUI- JODETUeBOTOş'A'N\._.__.__ _ .
. . . . ". ' . . " ,/(J .Z(Jf9Mumclplul Botoşam,. PIaţa Revoluf/el, nr. 1-3,Jud. Botoşam ~&..Y-. _"' _..~_..

.........--- .-~ , ....•- -_ , .."'"--,.~..~-,,~

Domnului DAN.CONSTANTINŞLINCU, prefect

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 13000/09.09.2019, înregistrată la
A.N.R.S.C. sub or.]13250/I.T.l13.09.2019, ptincare ne solicitaţi punctul de vedere

· cu privire la' posibifita.tea de prelungire a duratei contractului' de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare In municipiul Botoşani, În temeiul prevederilorart.33
,~li/'l.(2)din L~fJ.ea sefl/iciilorcc>munitarfJde ut/lită!i publice nr.o112006,repuPlicată,
iCi/modificările şi col11pletprile ulterioare, astfel c;umafost hotărâtfide CpnşjJiUllooal
,al Municipiului Botoşani in şedintaordinară din data de 29.07,2019 (hotărârea nr.

. ~17), vă comunicăm că.jn opinia A.N.R.RC., temeillilegal invocat de Consiliul Local
· al municipiului Botoşani În. preambulul Hotărărâ nr.217/2Q19nu-şi găseşte

aplicabilitate tn speţă, .întrucât .municipiul Botoşani nu se regăseşte În n.icillna din
.sitllaţiileprezentate. laart. 33 alin. (2) şi alih, (3) din, Legea serviciilor comunitare pe
utilităţipublice nr: 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

· .' Invocarea art. 33 alin. (2) I.it.a) din Legea nr. 51/2006, respectiv Încetarea În
orice alt mod a efectelor llotărâri; de dare ta administrare, nu se justifică tntrucât
prestateaservicÎlIlui s-a. făcut in baza unui contract de delegarea gestiunii,
operatorul.fiind o persoană jUridică de drept privat, respectiv societatea comercială

.Urban Serv SAşi nu un serviciu pulJlicde intereslocal cu personalitatejuridică.

De-asemenea, prevederUeart.33 alin. (2) (iL c) din Legeanr.51/2006 nu pot fi
'invocate ca temeUegal pentl1J prelungirea durate.i contractului dedelegare.

fnsubsidiar, menţionăm ţăir/cfJtl1rfJa valabi/itătii licentei este ca urmare a
.Încetării la termen a contracţului(je delegare a gestiunii serviciului şi'nu ca urmare a
·uneisancţiun; aplicate de AN.RS.C..

Prin ,urmare"subr~2:ervacă.A.NAP. este. autotitatea de.reglementare
competentă să se pronunţe cu privire la executarea, modificarea şi incetarea
contractelor de.delellare a gestiunii atribuite prin, licitaţie, considerăm că prelungirea
duratei Contractului de delegare nr. 19092101.08.2007 s-a făcut cu nerespectarea
legislaţiei din domeniul achizitiilor publice.

Cu sumă,

PREŞEDIN~TE
IONEL ŢI;~,CA ,/ ,15v/

.---_._-_....~--,-_ ..__._-_..._.-.--_.-
Bucurefti.sector3•.stradaSta:vropoJeoanr.6, Cod fiscal: 14935787;
.cee IBAN;Trozoreria OperaUvl a Se<:toru/uI3- R0291'REZ10320F365000XXXX

let: 021131.7.97.51; 021/326.17.61
r..:021(317.97.52: 021/326.17,96
www.Dnrac.ro:.cabine~a"rs:c.ro



ROl\1ÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelnngirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de

salubrizare a municipiului Botoşaniprin concesiune nr, 19092/01.08.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei

contractului nr.J9092 din 01.08.2007, pentru delegarea serviciului public de salubrizare al

municipiului Botoşani, având ca obiect de activitate măturatul şi spălatul căilor publice, curăţarea,

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau

Îngheţ;

văzând raportul de specialitate al Direcţiei edilitare, precum şi raportul de avizare al comisiei

de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispoziţiilorart. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), şi alin. (7) Iit. n) din O.U.G. nr. 57/2019,

art. 33 alin. (2) şi (3) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publicănr. 51/2006, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr, 87 din 19 mai 2016 ,coroborate cu art, 5

din Contractul nr. 1909212007 şi cele ale art. 24 din Caietul de sarcini - anexa 5 la contract,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanţade Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ,

HOTĂRĂşTE:

Art, 1 Se aprobă prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public

de salubrizare a municipiului Botoşani, pentru activităţilede măturat şi spălat căile publice, curăţarea,

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinereaîn funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

prin concesiune nr. 19092/01.08.2007, modificat prin actul adiţional nr. 13427 din 20 mai 2016, cu o

perioadă de 90 de zile, care curge de la data de O1 august 2019.

Art, 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi URBAN

SERV S.A. Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Călin George Bosovlci

Botoşani, 29 iulle 2019
NI', 217

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Dana Gina Georgescu


