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H O T Ă R Â R E A  nr. 65
din 10.07.2020

           Privind: aprobarea de achizitie directă de servicii și atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare,colectare și 
transport al deseurilor minicipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase 
din din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 
1560/06.07.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în 
sedința extraordinară, în data de 10.07.2020;

Având in vedere :
- art. 8 , alin.(3) , lit. ,d" din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile și  completările 
ulterioare;

- art.6, alin.(l), lit. ,e" , art.23 alin. (1), ale art. 24, alin.(l), lit. ,a", 
alin.(4) și alin. (5) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localitatilor, republicata, cu modificarile și  completările ulterioare;

          - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  
1561/06.07.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,   înregistrat 
sub nr. 1562/06.07.2020;  

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;           
În baza prevederilor:
- Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor republicată;

          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale 
art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;



H O T Ă R Ă  Ş T E :

Art.l Se aproba achizitia directa de servicii pentru prestarea activitatilor de 
precolectare, colectare , transport și depozitare a deșeurilor municipale, 
inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special, în comuna Valea Mărului, jud. Galaţi, și atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii acestor activitati catre S.C. LEONMAR 
S.R.L. în calitate de operator cu sediul în localitatea Corod, judetul Galati, 
titulara a Licentei ANRSC nr. 4516/18.01.2019 și a Autorizatiei de mediu 
nr. 229/25.10.2011.
Art.2 Se aproba modelul de contract de delegare a gestiunii activitatilor de 
precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, 
inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special conform anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.3 (1) Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de precolectare , 
colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv ale 
deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu exceptia celor cu 
regim special, atribuit conform art. 1 are valoarea de 134.400 lei fără TVA  
calculată  astfel: 50 curse x 1800 lei/cursă = 90.000 lei. Cantitatea estimativă 
240 tone x 185 lei/tonă = 44.400 lei. Total 134.400 lei
Art.3 (2) Prin exceptie, contractul se reziliaza de plin drept la momentul 
notificarii privind selectarea unui operator judetean de colectare și 
transport a deșeurilor municipale in cadrul proiectului, ,,Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galati''.
 Art.4 Bunurile aparținând domeniului public și privat al localității aferente 
activității de precolectare și colectare a deșeurilor municipale, inclusiv ale 
deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu exceptia celor cu 
regim special, se vor preda pe baza de Proces -verbal de predare-preluare 
în folosința operatorului S.C. LEONMAR S.R.L. cu sediul in localitatea 
Corod , judetul Galati și va constitui anexa la contractul de delegare a 
gestiunii activitatii.
 Art.5 Se mandateaza Primarul comunei Valea Marului, Judetul Galați, 
domnul Doca Virgil cu semnarea contractului de prestari servicii pentru 
precolectare și colectare a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor 
toxice periculoase din deșeurile menajere, cu exceptia celor cu regim 
special, cu reprezentantul legal al operatorului licentiat S.C. LEONMAR 
S.R.L . 
Art.6 Dispozitiile prezentei hotarari vor fi aduse la cunoștință publică prin 
afișare la sediul Consiliului Local al comunei Valea Marului, Judetul 



Galați, prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro.
Art. 7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Primarul 
comunei Valea Marului, Judetul Galați, in calitatea sa de ordonator 
principal de credite al bugetului local de venituri și cheltuieli. 
Art.8 Prezenta hotarare se comunica Biroului Financiar Contabil , 
Resposabilului Licitații și Achiziții Publice din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Valea Marului, Judetul Galați, precum 
și Instituției Prefectului județului Galați in vederea controlului sub aspectul 
legalității.

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Doca Florentin                                                         Dumitrașcu Maranda


