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Anexă la H.C.L. nr. 56 din 03.05.2007 
 
 
 
 
 
 

În cadrul anexei 1 la H.C.L. 89/28.09.2006 se vor efectua următoarele modificări: 
 

 În CAIETUL DE SARCINI:  
1. la art. 1, pct. (3) se elimină referirile la Legea 326/2001, Hotărârea Guvernului 

373/2002, Hotărârea Guvernului 162/2002, Hotărârea Guvernului 349/2002 şi 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 şi se vor menţiona: Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Hotărârea Guvernului 
349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi Hotărârea Guvernului 621/2005 
privind gestionarea ambalajelor şi gestionarea deşeurilor de ambalaje; 

2. la art. 48, pct. (1) – se modifică şi va avea forma: „Pentru participarea la licitaţie 
se fixează o garanţie în valoare de 5.000 lei. Ofertantul va prezenta dovada plăţii 
acestei garanţii de participare separat de oferta depusă. Garanţia de participare 
poate fi constituită sub formă de: scrisoare de garanţie bancară – care trebuie să 
fie valabilă pe toată durata de valabilitate a ofertei, ordin de plată sau plata în 
numerar la casieria autorităţii contractante.”  

 
În cadrul anexei 2 la H.C.L. 89/28.09.2006 se vor efectua următoarele modificări: 

 
 În REGULAMENTUL PENTRU CONCESIONAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI ROMAN: 
1. la art.1. se elimină referirile la Legea 326/2001, Hotărârea Guvernului 373/2002, 

Hotărârea Guvernului 162/2002, Hotărârea Guvernului 349/2002 şi Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 şi se vor menţiona: Legea nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, Hotărârea Guvernului 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor Ordonanţa Guvernului 78/2000 privind regimul 
deşeurilor şi Hotărârea Guvernului 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi 
gestionarea deşeurilor de ambalaje, Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului 78/2000 
privind regimul deşeurilor, (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
426/2001, Legea nr. 101/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/2007); 

2. la art.11, pct.2), se completează şi va avea forma: Anunţul se va publica în 
Monitorul Oficial al României - partea a -VI-a, pe e-licitatie.ro, într-un cotidian 
de difuzare naţională şi într-un cotidian de difuzare locală; 

3. la art.14 pct. (2) se va modifica şi va avea forma: „Ofertele  se vor depune la 
cam.13 - Registratura Municipiului Roman, din Piaţa Roman-Vodă, nr.1, în plic 
exterior închis şi sigilat, care va conţine oferta în două exemplare în plicuri 
separate şi inscripţionate ORIGINAL şi COPIE;  

4. la art.14 la pct. (3), lit. c), se înlocuieşte “registru special”  cu „registrul de intrare 
– ieşire”; 

5. la art.14 pct. (3), se abrogă  punctul e); 
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6. la art.15 pct. a) va avea următoarea formă: “standardele de calitate, investiţii şi 
indicatorii de performanţă a serviciului public de salubrizare a localităţilor ce 
urmează a fi prestat; 

7. art. 17 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 

 “Ofertele privind plicul exterior şi cele interioare vor fi sigilate şi vor îndeplini 
următoarele cerinţe:  

1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică pentru care este depusă oferta. 
Plicul exterior va trebui să conţină dovada cumpărării caietului de sarcini şi 
cele două plicuri interioare, (oferta în două exemplare) inscripţionate 
„Original” şi „Copie” 

2. Pe plicurile interioare se înscriu denumirea ofertantului precum şi sediul 
social al acestuia. Aceste plicuri vor conţine oferta propriu-zisă; 

3. În fiecare plic interior se depun distinct în trei plicuri separate:  

- documentele de calificare, constând: Fişă cu informaţii privind 
ofertantul, Declaraţie privind calitatea de participant, Cazier judiciar al 
persoanei care are calitatea de administrator al operatorului, Certificate 
constatatoare (valabile la data deschiderii ofertelor) privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a: impozitelor şi taxelor către 
stat, inclusiv contribuţia pentru asigurările sociale de stat precum şi 
pentru plata impozitelor şi taxelor locale la toate punctele de lucru pe 
care le are operatorul, Actul constitutiv al operatorului, Certificat 
constatator emis de oficiul registrului comerţului cu precizarea 
obiectului de activitate care trebuie să corespundă cerinţelor pentru 
îndeplinirea acestui contract, Certificat de înregistrare la Registrul 
Comerţului, Cazierul fiscal al operatorului, Declaraţie privind lista 
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, Declaraţie privind 
efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere, Bilanţul contabil pe anul anterior,Scrisoare de bonitate din 
partea băncii la care ofertantul are contul deschis, Atestarea 
A.N.R.S.C. 

- Propunerea tehnică 
- Oferta financiară 

4. Documentele se depun în original pentru cele emise de ofertant şi eventual în 
copie legalizată pentru celelalte cazuri. 

5. Documentele nu vor avea ştersături, îngroşări sau modificări. 

6. Plicul exterior va fi predat comisiei de evaluare în ziua fixată pentru 
deschiderea ofertelor.” 

8. la art.18, punctul (2) va avea următoarea formă: “Comisia verifică constituirea 
garanţiilor de participare la licitaţie. Neconstituirea garanţiei în cuantumul şi 
forma prevăzută, atrage descalificarea ofertantului. După deschiderea plicurilor 
exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin 
toate documentele şi datele prevăzute la art.17 şi la art.14, alin. (3), precum şi ale 
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celor prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor”; 

9. Se elimină cuvântul ”cadru” din titlul: „ANEXA nr.1 la Regulamentul-cadru de 
concesionare a serviciului public de salubrizare.” 

10.  În prima pagină din formularul de Contract, la Capitolul I se înlocuieşte O.U.G. 
34/2006 cu H.G. 346/2004   

11.  Se completează contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare cu indicatorii minimali de performanţă şi de evaluare a serviciilor de 
salubrizare a localităţilor. 

 
 
 

 INDICATORI  MINIMALI 
de performanţă şi de evaluare a serviciilor de salubrizare 

 
Trimestrul Nr. 

crt. 
INDICATORI 

I II III IV 
Total an 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Indicatori generali      

Derularea contractului de concesionare a serviciului de salubrizare      1.1. 

- numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai 
serviciului de salubrizare din partea beneficiarului 

6 
 

3 
 

3 
 

6 
 

18 

Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor de salubrizare prestate  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului; 1 1 1 1 4 

b) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică; 1 1 1 1 4 

c) numărul de reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de 
activităţi; 

1 1 1 1 4 

1.2. 

d) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a 
facturilor emise; 

95% 
 

95% 
 

95% 
 

95% 
 

95% 
 

Calitatea serviciilor de salubrizare prestate      

a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului; 20 12 12 16 60 

b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total 
număr de reclamaţii; 

95% 95% 95% 95% 95% 

1.3. 

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea 
condiţiilor şi a parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la 
valoarea facturată; 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

2. Indicatori garantaţi      

Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare      

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a 
obligaţiilor din licenţă; 

1 1 1 1 4 

2.1. 

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din 
analizele şi controalele A.N.R.S.C. şi Gărzii de Mediu, modul de 
soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii. 

1 2 2 1 6 

Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale      2.2. 

a) numărul de despăgubiri datorate de operator pentru nerespectarea 
obligaţiilor privind salubrizarea  sau îmbolnăviri din cauza 
nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de salubrizare; 

7 
 

3 
 

3 
 

5 
 

18 
 

 


