
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                  PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune 
pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

24.09.2015; 
          Având în vedere raportul nr.139153/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune 
pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localitatilor, modificată şi completată şi Hotărârii 
Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Fişei de date a achiziţiei, parte componentă a 

Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea 
şi transportul  deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj  
şi operarea  staţiei de sortare şi transfer Goicea, prevăzută în anexa care face 
pace parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.230/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

              INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   PT. SECRETAR, 



      Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
 
 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE     Se aprobă 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea     PRIMAR, 
Serviciilor de Utilitate Publică     Lia Olguţa VASILESCU 
Nr. 139153/18.09.2015 
 

 
RAPORT 

 
 Prin H.C.L. nr. 230/2015 s-a aprobat documentaţia de atribuire pentru delegarea 
prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de 
salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri 
de deseuri în judeţul Dolj si operarea staţiei de sortare si transfer Goicea,  care 
cuprinde următoarele secţiuni: Fisa de Date (curpinzând criteriile de selecţie pentru 
activităţile serviciului delegat), Caiet de Sarcini, Formulare, Proiectul contractului de 
delegare, Regulamentul serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj, și 
împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia-Olguţa Vasilescu, să 
aprobe si să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ următoarele: 

Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor 
municipale si a altor fluxuri de deseuri în judeţul Dolj si operarea staţiei de 
sortare si transfer Goicea; 

 Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea 
si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri în judeţul Dolj 
si operarea staţiei de sortare si transfer Goicea; 

Regulamentul serviciului public de salubrizare din judeţul Dolj. 
 În baza mandatului special încredințat de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în data de 07.09.2015, Adunarea Generală a Asociaților ADI Ecodolj, prin 
hotărârea nr. 14 a aprobat această documentație. 
 După aprobare, în data de 07.09.2015, această documentație a fost încărcată în 
Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și transmisă spre validare 
Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, 
care, în data de 16.09.2015, a respins documentația cu indicarea neconformităților și 
indicarea aspectelor care urmează să fie modificate în vederea validării. 
 Aceste neconformități se referă la: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



Sectiunea III.1  
III.1.4) se va elimina mentiunea “da-Ofertantul trebuie sa fie autorizat sa presteze 
serviciile incluse în acest contract, în conformitate cu prevederile legii 51/2006, art. 
38.”, intrucat referirea la “detinerea de catre operatorul economic de licente pentru 
furnizarea/prestarea serviciilor” nu se refera la supunerea altor conditii speciale.  
Sectiunea III.2.1 
2) III.2.1.a)Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (in cazul unei 
asocieri, se solicita un singur document pentru intreaga asociere, semnat de fiecare 
reprezentant legal al operatorilor economici care formeaza asocierea.) , conform 
Ordinului nr.314/2010. 
 
Sectiunea III.2.2  
3) III.2.2) se va reformula cerinta „Cifra medie de afaceri globala a Ofertantului pe 
ultimii 3 ani (individual sau asociere de operatori economici) respectiv pentru perioada 
2012, 2013 si 2014, trebuie sa fie echivalentul a cel putin 85 milioane lei.”, respectiv 
“Cifra medie de afaceri globala a Ofertantului pe ultimii 3 ani (individual sau asociere 
de operatori economici) respectiv pentru perioada 2012, 2013 si 2014, trebuie sa fie 
SA FIE CEL PUTIN EGALA cu 85 milioane lei.”, conf art 9 din HG 925/2006, 
coroborat cu Notificarea 191/2014.  
 
4)III.2.2.) in coloana “modalitatea de indeplinire “ se va elimina “ 4. Pentru operatorii 
economici nerezidenti, In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este 
prevazuta de legislatia tarii de origine / tarii in care este stabilit operatorul economic, 
atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a 
situatiei economice si financiare a operatorului economic (Declaratie autentica data in 
fata unui notar/ a unei autoritati administrative/ judiciare cu competente in acest sens) 
din care sa rezulte cifra de afaceri realizata in perioada 2012, 2013 si 2014)”, intrucat 
excedeaza art art 185 din OUG 34/2006.  
 
Sectiunea III.2.3a  
 
6) III.2.3.a) se va reformula cerinta „Serviciile similare prestate in cel putin o perioada 
de maxim 12 luni consecutive din cadrul ultimilor 3 ani impliniti la data termenului 
limita pentru depunerea ofertei, trebuie sa aiba o valoare cumulata de cel putin 
43.500.000 lei fara TVA (rezultata din una sau mai multe dintre activitatile de 
salubrizare mentionate la pct. II.2.1 din Fisa de date)”, conform art 188(2) lit a) din 
OUG 34/2006, respectiv “Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care 
sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de 
min…43.500.000 lei fara TVA (rezultata din una sau mai multe dintre activitatile de 
salubrizare mentionate la pct. II.2.1 din Fisa de date), insotita de certificate/documente 
emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.”  
 
Sectiunea IV.2  



7)IV.2.1)reevaluati inscrierea in algoritmul de calcul a punctajului (la subfactori) , nu 
procent(ex. Factor 1-subfactori- la algoritm de calcul: 20 de puncte(conform notei 
justificative), si nu 20%.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
139099/18.09.2015 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EcoDolj solicită 
modificarea Fișei de date a achiziției, parte componentă a documentației de atribuire a 
contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente 
ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale 
și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer 
Goicea. 
  Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova următoarele: 

a. modificarea Fișei de date a achiziției, parte componentă a documentației de 
atribuire a contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 
transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea, potrivit modificărilor dispuse de 
către A.N.R.M.A.P. 

b. modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 230/2015. 
 Atașăm prezentului raport Fișa de date a achiziției modificată.



 

Director Executiv Adjunct, 
Alin GLĂVAN 
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