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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. 38 din 26.02.2015  

 
privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune 

a serviciului public de salubritate – activitatea: ,,Colectarea separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat” în localitatea Roman, judeţul Neamţ 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 3128 din 20.02.2015, iniţiată de către  

Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul 

de specialitate nr. 3129 din 20.02.2015al Direcţiei Tehnice si Investitii; 

          Văzând avizul favorabil nr. 10 din 26.02.2015 al Comisiei pentru 

Administraţie Publică, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 39 din 26.02.2015   

al Comisiei Juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3498 din 26.02.2015 al 

Secretarului Municipiului Roman; 

 În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, ale Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 

ale O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. 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 din O.U.G. nr. 34/2006, ale art. 36, alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “d”, alin. 

6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din acelaşi act 

normativ; 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare, 

Fişa de date a achiziţiei, Caietul de Sarcini, Formularele şi Modelul de contract 

de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare - activitatea: ,,Colectarea 

separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
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provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat” din localitatea Roman, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 la 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitaţiei 

publice pentru atribuirea contractului de concesiune a Serviciului Public de 

Salubritate – activitatea: ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” din localitatea Roman, în 

următoarea componenţă: 
 

Preşedinte al comisiei de evaluare (cu drept de vot): 

- ing. Ovidiu Bojescu – Administrator Public - Municipiul Roman; 

Membri: 

- ing. Dan Felician Ioniţă – Director Executiv – Direcţia Tehnică şi 

Investiţii; 

- ec. Mihai Plaii - Director Executiv – Direcţia Buget-Contabilitate 

- prof. Mihail Vacaru – Şef Serviciu Achiziţii Publice; 

- jr. Corina Ionela Popa – consilier juridic – Serviciul Juridic-Contencios;  

- insp. Irina Scorţanu – Compartiment M onitorizare Mediu – Municipiul 

Roman; 

- ing. Luminiţa Dima – Serviciul Achiziţii Publice – Municipiul Roman. 
 

Membri supleanţi: 

- ing. Mioara Cocea – Şef Serviciu Monitorizare, Control Marketing 

Instituţional; 

- ing. Maria Clapon – Serviciul Achiziţii Publice – Municipiul Roman. 
 

Pe lângă comisia de evaluare pot fi desemnaţi, în condiţiile legii, şi 

specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, cu scopul de a sprijini activităţile de 

evaluare. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de 

evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea 

impune expertiza acestora. 

 

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman şi comisia 

nominalizată la articolul 2. 
 

Art.  4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

 

 

 Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 

                   Consilier,       Secretarul Municipiului Roman,   

             Dumitru OUATU                                        Gheorghe CARNARIU 


