
 

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 

29.10.2015; 
          Având în vedere raportul nr.158180/2015 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 anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea 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, după cum urmează: 
a) se elimină formularul 5.1- Măsuri privind sănătatea şi securitatea muncii; 
b) îşi încetează efectele art. 14, alin. 1.2 din condiţiile contractuale. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţiei 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. 158180/23.10.2015 
 
 
 

 
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. 
 Procedura de achiziţie publică este în derulare, documentaţia de atribuire este în 
S.E.A.P. - anunţul de concesionare nr. 2719/01.10.2015, având termen limită pentru 
depunerea ofertelor 27.11.2015, ora 10. 
 În data de 09.10.2015 s-a formulat contestaţia la documentaţia de atribuire, 
înregistrată la Asociaţie sub nr. 410/09.10.2015, iar în data de 15.10.2015 s-a formulat o 
cerere de clarificare de către acelaşi operator economic, unde au fost reluate motivele din 
contestaţie. 
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 Operatorul economic a solicitat următoarele clarificări: 
a. cum recomandăm să se întocmească oferta de preţ, ţinând cont de starea prezentă 

(toate deşeurile se transportă din judeţ la Mofleni) sau de existenţa staţiilor de 
transfer; 

b. pentru ce perioadă se vor transporta deşeurile la depozitul Mofleni Craiova; 
c. cum se vor recupera investiţiile făcute de operator pentru suplinirea neexecutării 

staţiilor de transfer. 
 În data de 15.10.2015 aceste clarificări au fost transmise de către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară către asistenţa tehnică a proiectului SMID pentru a formula un 
punct de vedere. Având în vedere argumentaţia contestatorului/solicitantului de clarificări, 
asistenţa tehnică a recomandat modificarea condiţiilor contractuale. Totodată, având în 
vedere o necorelare existentă şi semnalată de contestator în caietul de sarcini referitoare la 
standardele OHSAS 18000 de sănătate ocupaţională şi formularul 5.1 (vii) se impune 
eliminarea acestui formular. 
 Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările si completările ulterioare, precum și prevederile H.G.nr.71/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referioare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările si completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova modificarea documentației de atribuire a contractului de delegare 
prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare, 
respectiv colectarea si transportul deșeurilor municipale si a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj și operarea stației de sortare si transfer Goicea, prevazută în anexa 3 la H.C.L. 
Nr.230/2015 în sensul: 

a. eliminării formularului 5.1 (măsuri privind sănătatea si securitatea în muncă); 
b. încetării efectelor art. 14, alin. 1.2 din condiţiile contractuale; 
c. modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 230/2015. 

  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU 
Delia CIUCĂ Andreea DEICĂ 

  
  
 Întocmit, 
 inspector Liviu TROACĂ 
  
 expert Marian MIRCEA 

  
 






