
  

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

PROIECT nr. 2 din 22.01.2015 
  

VIZAT 
SECRETAR, 

 Bostan Ionel 
 

H O T Ă R Â R E  
        privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor 
  realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al  
                                            Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 
 
              Consiliul Local al comunei Bodești întrunit în şedinţă la data de 16.12.2015; 
           Avănd in vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          Examinând expunerea de motive nr. 6481 din 8.12.2015 a Primarului comunei Bodești; 
          Văzând raportul de specialitate nr 6482 din 8.12.2015 al compartimentului de specialitate cu 
atribuţii în domeniu, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015, adresa  Consiliului 
Judeţean Neamţ nr. 22913/08.12.2015, Acordul de Parteneriat în vederea realizării proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 1 din 
28.01.2010 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate; 
      În baza prevederilor art. 36 alin. (2) llit. d), alin. (4) lit. f) ,  alin. (6) lit. a) pct. 14  şi art. 45 alin. (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă luarea în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor, proprietatea 
Judeţului Neamţ, realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al 
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, date în adminstrare unităţii administrativ -teritoriale comuna Bodești în baza 
Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015, respectiv 36 bucăţi platforme pentu colectarea 
deşeurilor reziduale tip I, în sumă totală de 44.854,92 lei (inclusiv TVA) şi 22 bucăţi platforme pentu 
colectarea deşeurilor reziduale şi reciclabile  tip II, în sumă totală de 63.201,38 lei (inclusiv TVA). 
 Art. 2: În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de preluare în administrare 
a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliul Local al comunei Bodești, va încheia cu Consiliul Judeţean Neamţ, 
un protocol de predare-primire a platformelor de colectare, cu indicarea caracteristicilor tehnico-
economice (număr, tip, dimensiune, valoare de inventar, etc). 
 Art.3: Se împuterniceşte  viceprimarul comunei Bodești Barna Marinel ca în numele şi pentru 
comuna Bodești, să semneze protocolul de predare-primire prevăzut la art. 2. 
 Art.4:  La data prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 60 
din 16.12.2015 privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor   realizate  
în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”. 
 Art.5:  Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Inițiator,  
Primar, 

Macovei Ioan 



  

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNABODESTI  
PRIMAR 

 Nr. 368 din 22.01.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
       privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor 
  realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al  
                                            Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 
 
 
       Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” este un proiect  finanţat 
de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS Mediu - Axa 
prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 şi cofinanţat de la bugetul de stat şi bugetele locale.                                                                                                                             
       Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Judeţean Neamţ împreună cu celelalte consilii locale 
municipale, orăşeneşti şi comunale, de pe raza judeţului, au în vedere îmbunătăţirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a sistemului de colectare, transport, depozitare şi prelucrare a deşeurilor municipale 
nepericuloase, precum şi furnizarea/prestarea în comun a serviciilor de colectare, transport, tratare şi 
depozitare a deşeurilor municipale şi reciclabile din zonele de activitate ale acestor unităţi administrativ-
teritoriale, pe baza unor contracte de delegare, atribuite conform procedurilor legale în vigoare. 
     Construirea  platformelor de colectare a deşeurilor s-a realizat în cadrul contractului nr. 
11143/06.09.2012, “Proiectarea şi execuţia Staţiei de transfer Tîrgu Neamţ, a Staţiei de transfer Taşca, a 
Staţiilor de transfer şi sortare Cordun şi a platformelor de colectare a deşeurilor, Judeţul Neamţ, 
România”, încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ în calitate de achizitor şi Asocierea 
S.C. MOLDOCOR S.A.  (lider de asociere), S.C. TLSIT S.A., S.C. STRONG MONTAJ S.A., S.C. AG SAN 
INVEST S.R.L., S.C. INTELPROIECT S.R.L. (asociaţi), în calitate de antreprenor. 
      Aceste investiţii au fost executate în baza autorizaţiilor de construire nr. 26/22.04.2013 şi respectiv nr. 
108/29.11.2013,  eliberate de Consiliul Judeţean Neamţ, lucrările fiind finalizate şi recepţionate, conform 
Procesului-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 15098/30.10.2014.   
       Pentru construirea platformelor de colectare, a fost necesară aprobarea în prealabil prin hotărâre de 
către consiliile locale, a numărului şi amplasamentelor punctelor de colectare, precum şi punerea la 
dispoziţia proiectului a terenurilor (aflate în domeniul public al localităţilor) pe care urmau să se 
construiască aceste platforme, în conformitate cu prevederile art. 5 din  Acordul de Parteneriat în vederea  
realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ", în scopul extinderii 
sistemului de colectare a deşeurilor. 
       De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din  Acordul de Parteneriat, "Pe întreaga durată a 
Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale membre A.D.I. şi  deservite  de un asemenea  bun, vor 
beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia".  
     Conform prevederilor cuprinse în documentaţiile de atribuire pentru contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, platformele de colectare 
pe care vor fi amplasate containerele metalice şi din plastic de 1100 litri, fac parte din baza materială a 
serviciului de salubrizare, aceste dotări urmând a fi puse la dispoziţie de către delegatar (unităţile 
administrativ- teritoriale zonale care, împreună cu Judeţul Neamţ atribuie contractul de delegare prin 
intermediul A.D.I. „ECONEAMŢ”), delegatului (operatorului de salubrizare) ce urmează a  fi desemnat prin 
licitaţie publică, pe durata contractului, în scopul prestării serviciului. 
 
 
 
         Proiectul de hotărâre supus aprobării, are în vedere următoarele aspecte: 
 



  

 1. Aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor, proprietatea Judeţului Neamţ, 
realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al deşeurilor în Judeţul 
Neamţ”, ”, date în administrare unităţii administrativ -teritoriale comuna Bodești în baza Hotărârii 
Consiliului Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015, respectiv 36 bucăţi platforme pentu colectarea deşeurilor 
reziduale tip I, în sumă totală de 44.854,92 lei (inclusiv TVA) şi 22 bucăţi platforme pentu colectarea 
deşeurilor reziduale şi reciclabile  tip II, în sumă totală de 63.201,38 lei (inclusiv TVA). 
 2. În termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de luare în administrare a platformelor de 
colectare a deşeurilor,  Consiliul Local al comunei Bodești va încheia cu Consiliul Judeţean Neamţ, un 
protocol de predare-primire a  acestor platforme, cu indicarea caracteristicilor tehnico-economice (număr, 
tip, dimensiune, valoare de inventar, etc). 
 3. Împuternicirea viceprimarului comunei Bodești ca în numele şi pentru comuna Bodești, să semneze 
protocolul de predare-primire. 
 
 Precizam că în Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 60 din 16.12.2015 
privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor   realizate  în 
cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor în 
Judeţul Neamţ” a fost înscris eronat valoarea de inventar a platformelor ce se vor lua în 
administrare de către comuna Bodești, drept urmare această hotărâre trebuie abrogată și 
adoptată altă hotărâre.  
 

 

 

 

PRIMAR, 
Macovei Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ROMANIA 

        JUDETUL NEAMT 
PRIMARIA COMUNEI BODESTI  

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
Nr. 369  din 22.01.2016 
 

RAPORT 
     privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor 
  realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al  
                                            Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 
                
             Văzând Expunerea de Motive nr. 368 din 22.01.2016 a d-nului Macovei Ioan Primarul comunei 
Bodești, prin care  propune aprobarea  luării în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor 
realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al  Deşeurilor în Judeţul 
Neamţ”,  date în adminstrare unităţii administrativ -teritoriale comuna Bodești în baza Hotărârii Consiliului 
Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015,, facem următoarele precizări: 
 În Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 60 din 16.12.2015 privind 
aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor   realizate  în cadrul 
proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor în Judeţul 
Neamţ” a fost înscris eronat valoarea de inventar a platformelor ce se vor lua în administrare 
de către comuna Bodești, drept urmare această hotărâre trebuie abrogată și adoptată altă 
hotărâre. 
         În cadrul  proiectului mai sus-menţionat, au fost executate un număr total de 3.054 platforme de 
colectare a deşeurilor, realizate într-un număr de 74 unităţi administrativ-teritoriale din care 72 comune şi 
2 localităţi urbane (municipiul Roman şi oraşul Tîrgu Neamţ), pe aceste platforme urmând să fie 
amplasate containerele metalice pentru deşeuri reziduale şi containerele din plastic de 1100 litri pentru 
deşeuri reciclabile. 
       Plaformele de colectare a deşeurilor sunt construcţii provizorii, amplasate în locuri publice, cu acces 
direct de la drumurile publice. Aceste platforme sunt realizate sub forma unei plăci din beton armat 
prefabricat, aşezată pe un pat de pietriş de 15 cm, cu împrejmuire (pe 3 laturi, cu deschidere către drum) 
executată din panouri zincate, sudate pe stâlpi, de trei tipuri în funcţie de dimensiunea lor după cum 
urmează: 
-platforme pentru mediu rural: 
    -tip I- pentru deşeuri reziduale, dotate cu 1 container cu capacitatea de 1,1 m³, dimensiune  L x l = 
1,5 m x1,5 m; număr platforme -1.654. 
    -tip II- pentru deşeuri reciclabile şi reziduale dotate cu 4 containere, cu capacitatea de 1,1 m³  fiecare, 
dimensiune  L x l = 6,0 m x 1,5 m ; cele 4 tipuri de deşeuri colectate vor fi ; deşeuri reziduale, 
hârtie/carton, sticlă, plastic/metal; număr platforme -1.246. 
-platforme pentru mediu urban 
  -tip III- pentru deşeuri reciclabile dotate cu 3 containere cu capacitatea de 1,1 m³  fiecare, dimensiune L 
x l = 4,5 m x1,5 m ; număr platforme- 154. 
      În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, "Serviciul de salubrizare se realizează prin 
intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi 
transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem 
de salubrizare". 
      Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 
republicată, "Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot 
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum 



  

şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor 
proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utiliăţi publice". 
        Întrucât în conformitate cu prevederile Cap. III, art. 3 alin. (1) din Acordul de Parteneriat,  încheiat 
între toate cele 84 unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Neamţ, în  vederea implementării proiectului 
în cadrul activităţilor legate de proiect şi finanţarea acestuia,  "Consiliul Judeţean Neamţ, se obligă să 
acţioneaze în calitatea de solicitant al finanţării (beneficiar a proiectului) iar Consiliile Locale ale 
municipiilor, oraşelor şi  comunelor implicate vor beneficia efectiv de investiţiile realizate prin Proiect...", 
este necesară  reglementarea  regimului juridic al acestor bunuri, constând în aprobarea transmiterii în 
administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor aflate în proprietatea Judeţului Neamţ, realizate în 
cadrul proiectului, unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de aceste bunuri, ce urmează să fie 
puse ulterior la dispoziţia operatorilor de salubrizare, desemnaţi prin licitaţie publică, pe durata prestării 
serviciului. 
           În ceea ce priveşte modul de constituire şi exercitare a dreptului de administrare, acesta este  
reglementat de prevederile art. 867 - 868 Cod Civil, după cum urmează: 
          "Art. 867. - Constituirea dreptului de administrare - (1) Dreptul de administrare se 
constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz a consiliului local. 
           (2)  Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare. 
            Art. 868. - Exercitarea dreptului de administrare - (1) Dreptul de administrare aparţine 
regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes 
naţional, judeţean sau local. 
          (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare, în 
condiţiile stabilite de lege şi  dacă este cazul, de actul de constituire". 
          Întrucât conform prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită atribuţii privind 
gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, aprobarea luării în administrare a unor bunuri este în 
competenţa sa exclusivă. 
           De asemenea, conform prevederilor art. 36 alin. (6)  lit. a) pct. 14 din legea mai  sus-menţionată, 
consiliul local, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice furnizate către cetăţeni, 
asigură potrivit competenţelor sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate 
publică de interes local. 
         Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiille pentru a 
fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 

Consilier, 
Pașcu Mioara 

Consilier, 
Iftode Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   



  
 


