
Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: officegprimariaslatinaso site: www.primariaslatinaso

Nr. 61,6-th 1629,c1 2020

ANUNT

Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind

Codul Administrativ, a initiat:

Proiectul de hotarfire referitor la: avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de
licitalie publicii organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activitatilor de colectare fi transport a defeurilor municipale altor fluxuri de defeuri, componente ale
serviciului de salubrizare de pe raza judefului Olt din cadrul „Sistemului de management integral al
deseurilor" in judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina mandatarea Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitarli „Olt — Eco"

Proiectul de hotarare va fi dezbatut in §edinta publica, potrivit legii.

Once persoand interesata, precum §i asociatiile de afaceri §i alte asociatii legal

constituite sunt invitate sä depund propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de

hotarare, la registratura generala a Primariei municipiului Slatina, in termen de 10 zile

calendaristice de la publicare.

Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare, poate fi studiat §i la

avizierul Primariei municipiului Slatina, pe site-ul institutiei www.primariaslatina.ro

sau poate fi obtinut in copie, pe baza de cerere, de la Compartimentul A.P.L.,Acte

Administrative,Arhiva.

Sedinta publica in care va fi dezbatut proiectul de hotarare va fi organizata

anuntata in termenele prevAzute de lege.

Consta
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Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro ; site: www.primariaslatina.ro

Nr. 179/29.07.2020

HOTARAIZE
(project)

Privind: avizarea documentelor necesare deruliirii procedurilor de licitatie publicii
organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitiitilor

de colectare fi transport a defeurilor municipale fi altor fluxuri de defeuri, componente ale
serviciului de salubrizare de pe raza juderului Olt din cadrul „Sistemului de management
integrat al deseurilor" "in judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina fi

mandatarea Asociariei de Dezvoltare Intercomunitara „Olt — Eco"

coNsq,iuL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinta
ordinarg/extraordinara din data de / 2020.

Avand in vedere :
- referatul de aprobare nr. 53600/29.07.2020 al Primarului Municipiului Slatina;
- adresa nr. 1771/22.07.2020 emisa de ate Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarA

„Olt — Eco" inregistratA la Primaria Municipiului Slatina sub nr. 52750/24.07.2020;
- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor

comunitare de utiliati publice, republicata, cu modificArile §i completarile ulterioare;
- prevederile art. 1 aim. (2), art. 2, art 4, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) §i art. 12-14

din Legea serviciului de salubrizare a localitAtilor nr. 101/2006, republicata, modificata prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2016;

- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul de§eurilor,
republicata,modificata §i completatd rain Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2016;

- art. 1, art. 5 alin. (1) lit, a), h), m) §i n), art. 6-8, art. 62-63 §i art. 71-72 din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrAri §i concesiunile de servicii;

- art. 19 aim. (2) §i (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrAri §i concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesitmile de lucrAri §i concesiunile de servicii, aprobate prin
HotArfirea Guvernului nr. 867/2016;

- prevederile Regulamentulului — cadru al serviciului de salubrizare a localitAtilor,
aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al pre§edintelui A.N.R.S.C.;

- prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului
Slatina, aprobat prin HCL nr.359/28.10.2015;

- prevederile Proiectului „Sistemul de Management Integrat al De§eurilor in
Judetul Olt" cod SMIS 27022;

- prevederile Aplicatiei de Finantare pentru proiectul „Sistem integrat de
management al de§eurilor in judetul Olt";

- prevederile art. 9, 10 §i 11 din Contractul de Asociere incheiat intre Judetul Olt §i
celelalte unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt in scopul realizarii proiectului de
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interes comun „Sistem integrat de management al de§eurilor solide in judetul Olt", modificat
prin Actul aditional nr.1;

- art. 4 alin. (1) §i (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) §i f), art. 5 alin. (2) lit. q), t), x),y),
art. 16 alin. (3) lit. q), t), x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), 0 §i i) §i art. 23 alin (3) lit. b) din
Statutul Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarA OLT- ECO, modificat prin Actele
aditionale nr. 1 §i 2;

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in
administratia publicd, republicatA;

- avizul Comisiei juridice §i de disciplina din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina;

in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. 2„ lit."c" §i lit."d", ann. 6 lit."a" §i lit."b"
§i alin. 7 lit. "n", coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3, lit."g" i prevederile art. 196 alin.
1 lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1 - Se avizeazA „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare pentru activitatile de colectare §i transport a de§eurilor municipale §i altor
fluxuri de de§euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt", in
forma prezentatA in Anexa nr. 1 la prezenta hotArare.

Art. 2— Se aproba modalitatea de organizare, funcfionare fi realizare a serviciului
de salubrizare pentru activitatile componente prevAzute la art. 1, sub forma gestiunii
delegate.

Art. 3 — (1) Se avizeazd "Documentatia de atribuire a contractului pentru
delegarea prin concesiune a gestiunii activita filor de colectare fi transport a defeurilor
municipale fi altor fluxuri de defeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe
raza juderului Olt", in forma prezentata in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare, cu
propunerile de modificare §i completare mentionate in anexa nr. 3 ce face parte integranta
din prezenta hotArare.

(2) Anexa nr. 2 cuprinde urmatoarele sectiuni:

• Sectiunea I — Fi§a de Date (cuprinzand criteriile de selectie pentru activitAtile
serviciului delegat)

• Sectiunea II — Caiet de Sarcini
• Sectiunea III — Formulare
• Sectiunea IV — Contractul de delegare
• Sectiunea V — Studiu de fimdamentare
• Sectiunea VI— Strategic de contractare

Art. 4 — Se imputernice§te reprezentantul desemnat al Municipiului Slatina, ca in
numele §i pentru Municipiul Slatina in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard OLT- ECO sä voteze:

a) - modificArile Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Olt, astfel
cum au fost aprobate de ate Consiliul Local al Municipiului Slatina;
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b) - „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activitAtile de colectare §i transport a de§eurilor municipale i altor fluxuri de dewuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt", in forma prezentatd in
Anexa nr. 1 la prezenta hotdrare;

c) - "Documenta(ia de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a
gestiunii activita filor de colectare fi transport a defeurilor municipale fi altor fluxuri de
defeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza jude(ului Olt", in forma
prezentatd in Anexa nr. 2 la prezenta hotarfire, cu propunerile de modiflcare §i completare
mentionate in anexa nr.3.

Art. 5 — Se acordd mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard OLT- ECO cu
sediul in judetul Olt, str. Arinului , nr. 4, bl. B9, sc. C, ap.7, Municipiul Slatina, CIF
25504895 pentru:

a) Publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire a
contractului pentru activitAtile componente ale serviciului de salubrizare prevAzute la art. 3;

b) Publicarea documentatiei de atribuire a contractului prevazutd la art. 3, a
studiului de oportunitate prevAzut la art. 1 si a regulamentului serviciului public de
salubrizare a localitdtilor din judetul Olt, precum §i efectuarea oricdrui act necesar deruldrii
procedurii de atribuire a contractului prevAzut la art. 3, printre care elaborarea rAspunsurilor la
clariflarile inaintate de operatorii economici interesati, efectuarea modiflcArilor necesare in
fi§a de date a achizitiei si a documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte institutii cu
atsibutii in acest sens, operatorii economici interesati, in cursul derularii procedurii, evaluarea
ofertelor, solicitarea clarificdrilor, intocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea
rapoartelor si a oricdror documente din cadnil procedurii de achizitie necesare derularii si
fmalizArii procedurii de achizitie;

c) Semnarea "Contractului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activitafilor de colectare §1 transport a defeurilor municipale fi altor fluxuri de defeuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judefului Olt" de ate Pre§edintele
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard OLT- ECO in numele §i pe seama Municipiului
Slatina cu ofertantul declarat cd§tigator.

Art. 6. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotArdre.

Art. 7- Prezenta hotardre se comunica la :
- Institutia Prefectului jud. Olt;
- Consiliul Judetean Olt;
- Piimarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Olt — Eco„ ;
Directia Administrare Patrimoniu.

in baza art. 243 alin.(1) lit."a" din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

avizez prezentul proiect de hotArke,

Initi
Pri

CONSTANT II., MOT

Secretarul general al unicipiului Slatina,
Miha n IDITA
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Anexa nr. 3 la H.C.L. /

Propuneri de modificare a

documentatiei de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a
gestiunii activitafilor de colectare fi transport a defeurilor municipale V al/or

fluxuri de defeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului
Olt

1. Ultimul alineat din anexa nr. 5 la caietul de sarcini se va modifica astfel: "in
municipiul Slatina colectarea de§eurilor reciclabile uscate §i a de§eurilor
biodeigadabile §i reziduale se va realiza zilnic in toati perioada anului."

2. Articolul 3 alineatul 5 din contractul de delegare a gestiunii activitatilor de
colectare §i transport a de§eurilor municipale §i altor fluxuri de de§euri, componente
ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt se va modifica astfel:

"(5) in Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lunga" de 90 Zile de la Data
Semnarii (daca Partile nu convin prelungirea acestui termen cu maxim 90 de zile),
Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirma:

a) constituirea Garantiei de Bund Executie prevazuta la Articolul 21 („Garantia de
Bund Executie") din prezentul Contract;

b) incheierea tuturor politelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("AsigurAri")
din prezentul Contract;

c) obtinerea Autorizatiilor necesare conform Legii pentru inceperea prestarii
Serviciului

d) indeplinirea obligatiilor stipulate in caietul de sarcini."
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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 02491439377; 439233 fax: 02491439336

E.-mail: pms_it@primadaslatinaso

Nr. 53600/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere:
- adresa nr. 1771/22.07.2020 emisa de catre Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitar5 „Olt — Eco" inregistrata la Primaria Municipiului Slatina sub nr.
52750/24.07.2020, prin care se solicita aprobarea cu celeritate a documentatiei de
atribuire a "Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe raza judetului Olt", din cadrul „Sistemului de management integrat
al deseurilor" in judetul Olt;

- faptul ca pentru implementarea acestui proiect, Judetul Olt impreuna cu
celelalte 112 unitati administrativ-teritoriale municipale, orasenesti si comunale, au
constituit Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard „OLT-ECO". Scopul asocierii a
fost infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si
gestionarea in comun a serviciilor publice de salubrizare la nivelul judetului Olt.

Totodata, pentru realizarea proiectului, toate uniatile administrativ teritoriale
din judetul Olt au aprobat Contractul de asociere. La articolul 9 din contractul de
asociere, astfel cum a fost modificat si completat prin Actul aditional nr. 1, este
stipulat faptul cã partile au in vedere sä delege impreund gestiunea serviciilor pentru
activitAtile de colectare, transport, prelucrare si depozitare a deseurilor. De asemenea,
se prevede faptul cä gestiunea serviciilor va fl delegata exclusiv in bs7A unor
contracte de delegare, privind diferitele activitati ce compun serviciile ce vor fi
atribuite, prin procedura de licitatie publica.

In conformitate cu Aplicatia de Finantare si Contractul de Asociere, Judetul
Olt, prin Consiliul Judetean, respectiv U.I.P., a organizat, printre altele, procedura de
atribuire pentru contractele de lucrari pentru constructia CMID (inclusiv depozitul
judetean, statii de sortare, statii de tratare levigat), a punctelor de colectare si a
statiilor de transfer, inchiderea depozitelor municipale neconforme, si, de asemenea,
trebuie sã organizeze procedura de atribuire pentru contractul de delegare a
gestiunii privind activitatile aferente serviciilor realizate pentru exploatarea
CMID (care include si intretinerea depozitului judetean si a bunurilor aferente,
precum si prelucrarea si depozitarea deseurilor), transportul deseurilor de la punctele
de colectare/statiile de transfer la CMID si exploatarea punctelor de colectare/statiilor
de transfer jar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Olt-Eco", cu sprijinul
U.I.P. din Consiliul Judetean Olt, va initia §i va derula in numele Judetului Olt,
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precum qi a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, procedura de atribuire
pentru delegarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare constand
In colectarea, transportul qi operarea instalatiilor de gestionare a depurilor
realizate prin POS Mediu.

Conform art. 10 alin. (1) din contractul de asociere, modificat prin Actul
aditional nr. 1, vor fi selectate cloud categorii de operatori pentru activitAtile care sunt
parte ale serviciului de salubrizare, prin procedura de licitatie publicA:

- operatori pentru colectarea §i transportul in zonele urbane §i rurale (operatori CT-
colectare-transport);

- operatori pentru exploatarea statiilor de transfer realizate prin proiect, exploatarea
CMID, pentru transportul de la statiile de transfer pang. la CMID (operatori TTPD -
transfer, transport, prelucrare, depozitare).

Conform art. 10 aim. (3), contractele de delegare care urmeaza a fi incheiate
cu operatorii selectati de comisiile de evaluare vor fi aprobate de fiecare consiliu
local implicat §i/sau consiliul judetean, dupa caz.

Conform art. 11 alin. (1) lit. b) din acela§i contract, autoritatea contractantA
este Consiliul judetean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitatile de
exploatare a statiilor de transfer realizate prin proiect, de exploatare a CMID §i de
transport a de§eurilor de la toate statiile de transfer pana la CMID, jar conform art. 11
aim. (1) lit. c), autoritatea contractanta sunt consiliile locale implicate, impreuna §i
dupd caz, §i consiliul judetean, pentru contractele de delegare a gestiunii privind
activitatile de colectare a de§eurilor §i de transportare a acestora pana la statiile de
transfer, in aceasta ultima situatie contractele de delegare a gestiunii vor fi incheiate
de Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Olt-Eco" in numele §i pe seama unitatilor
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda asociatiei un astfel de
mandat prin statutul asociatiei §i/sau prin hotararile consiliilor locale de aprobare a
contractelor de delegare a gestiunii.

- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile §i completarile
ulterioare;

- prevederile art. 1 aim. (2), art. 2, art. 4, art. 6 aim. (3), art. 7 am. (1)-(3) §i
art. 12-14 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata,
modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 58/2016;

- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul de§eurilor,
republicata,modificata §i completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
68/2016.

- prevederile art. 1, art. 5 am. (1) lit, a), h), m) §i n), art. 6-8, art. 62-63 §i art.
71-72 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrar. §i concesiunile de
servicii;

- prevederile art.19 am. (2) §i (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrAt'i §i
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrarA §i
concesiunile de servicii, aprobate prin HotArarea Guvemului nr. 867/2016;
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- prevederile Regulamentulului — cadru al serviciului de salubrizare a
localitatilor, aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al pre§edintelui
A.N.R.S.C.;

- prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului
Slatina, aprobat prin HCL nr.359/28.10.2015;

- prevederile Proiectului „Sistemul de Management Integrat al De§eurilor in
Judetul Olt" cod SMIS 27022;

- prevederile Aplicatiei de Finantare pentru proiectul „Sistem integrat de
management al de§eurilor in judetul Olt";

- prevederile art. 9, 10 §i 11 din Contractul de Asociere 'incheiat intre Judetul
Olt qi celelalte unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt in scopul realizarii
proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al dewurilor solide in
judetul Olt", modificat prin Actul aditional nr.1;

- art. 4 alin. (1) si (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) §i 0, art. 5 alin. (2) lit. q), t),
x),y), art. 16 alin. (3) lit. q), t), x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), 0 §i i) §i art. 23 alin (3) lit.
b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT- ECO, modificat prin
Actele aditionale nr. 1 i 2;

- prevederile art. 129 alin 2, lit. d) din O.U.G. nr 57/2019, conform carora
consiliile locale exercita atributii privind gestionarea serviciilor de interes local in
conditiile legii;

- prevederile art. 129 alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit carom "consiliul local indepline§te once alte atributii, in toate
domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor
autoritati publice, precum i once alte atributii stabilite prin lege";

Propun spre dezbatere i aprobare Consiliului Local prezentul proiect de
hotarare referitor la avizarea documentelor necesare deruliirii procedurilor de
licitatie publicii organizate in vederea atribuirii Contra ctului de delegare prin
concesiune a gestiunii activittitilor de colectare fi transport a defeurilor municipale
fi altor fluxuri de defeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
judefului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor" in
judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina fi mandatarea
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii „Olt — Eco".

Constan mn Emil MOT
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Str. Unirii, nr. 2B, Slatina, 011, 230032, tel: 0249/416420, fax: 0249/416426.

Nr. 7158/29.07.2020

NOTA.. DE FUNDANIENTARE

la proiectul de hotarfire privind: avizarea documentelor necesare deruliirii procedurilor
de licitatie publicii organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activitiitilor de colectare .yi transport a defeurilor municipale fi altor fluxuri de de.yeuri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt din cadrul „Sistemului de
management integral al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului
Slatina ci mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarli „Olt — Eco".

Prin adresa nr. 1771/22.07.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Slatina
sub nr. 52750/24.07.2020, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Olt — Eco"
solicita aprobarea cu celeritate a documentatiei de atribuire a "Contractului de
delegare a gestiunii activitatii de colectare §i transport a de§eurilor municipale §i a
altor fluxuri de de§euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului
Olt" din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor" in judetul Olt.

Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Olt" (SIIVID
Olt) a fost demarat in anul 2011 prin aprobarea Aplicatiei de Finantare §i semnarea
contractului de finantare nr. 132.032/28.04.2011.

Pentru implementarea acestui proiect, Judetul Olt impreuna cu celelalte 112
unitAti administrativ-teritoriale municipale, ora'§ene§ti §i comunale, au constituit
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO". Scopul asocierii a fost
infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea §i
gestionarea in comun a serviciilor publice de salubrizare la nivelul judetului Olt.

Totodata, pentru realizarea proiectului, toate unitatile administrativ teritoriale
din judetul Olt au aprobat Contractul de asociere. La articolul 9 din contractul de
asociere, astfel cum a fost modificat §i completat prin Actul aditional nr. 1, este
stipulat faptul cä partile au in vedere sa delege impreuna gestiunea serviciilor pentru
activitatile de colectare, transport, prelucrare §i depozitare a de§eurilor. De asemenea,
se prevede faptul ea' gestiunea serviciilor va fi delegata exclusiv in baza unor
contracte de delegare, privind diferitele activitAti ce compun serviciile ce vor fi
atribuite, prin procedura de licitatie publica.

In conformitate cu Aplicatia de Finantare §i Contractul de Asociere, Judetul
Olt, prin Consiliul Judetean, respectiv U.I.P., a organizat, printre altele, procedura de
atribuire pentru contractele de lucrari pentru constructia CMID (inclusiv depozitul
judetean, statii de sortare, statii de tratare levigat), a punctelor de colectare §i a
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statiilor de transfer, 'inchiderea depozitelor municipale neconforme, precum procedura
de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii privind activiatile aferente
serviciilor realizate pentru exploatarea CMID (care include §i intretinerea depozitului
judetean §i a bunurilor aferente, precum §i prelucrarea §i depozitarea de§eurilor),
transportul de§eurilor de la punctele de colectare/statiile de transfer la CMED §i
exploatarea punctelor de colectare/statiilor de transfer jar Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara „Olt-Eco", Cu sprijinul U.I.P. din Consiliul Judetean Olt, va initia
qi va derula in numele Judetului Olt, precum qi a unitatilor administrativ-
teritoriale asociate, procedura de atribuire pentru delegarea activitatilor
componente ale serviciului de salubrizare constand in colectarea, transportul qi
operarea instalatiilor de gestionare a de§eurilor realizate prin POS Mediu.

Conform art. 10 aim. (1) din contractul de asociere, modificat prin Actul
aditional nr. 1, va fi selectat im operator pentru defa§urarea activitatilor privind
colectarea §i transportul in zonele urbane §i rurale (operatori CT-colectare-transport)
care sunt parte ale serviciului de salubrizare, prin procedura de licitatie publica.

Conform art. 10 aim. (3), contractul de delegare care urmeaza a fi incheiat cu
operatorul selectat de comisia de evaluare trebuie aprobat de fiecare consiliu local
implicat §i consiliul judetean.

Conform art. 11 aim. (1) lit. c) din acelaqi contract, autoritatea contractantd
sunt consiliile locale implicate, impreuna §i dupa caz, §i consiliul judetean, pentru
contractele de delegare a gestiunii privind activitAtile de colectare a de§eurilor §i de
transportare a acestora pared la statiile de transfer, in aceasta ulti* situatie contractele
de delegare a gestiunii vor fi incheiate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitath
"Olt-Eco" in numele §i pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate,
care vor acorda asociatiei un astfel de mandat prin statutul asociatiei §i/sau prin
hotk—arile consiliilor locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii.

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „Olt-Eco" modificat prin
actele aditionale nr. 1 §i 2, intoctnit in baza reglementkilor cuprinse in Legea nr.
215/2001, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006, O.G. nr. 26/2000 §i ale Hotararii
Guvernului nr. 855/2008, la art. 4 am. (1) §i (2) prevede cA asociatia se constituie in
scopul InfiintArii, organizkii, reglementkii, exploatkii, monitorizkii §i gestionkii in
comun a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localitatilor pe raza de
compete* a unit:4010r administrativ-teritoriale membre, precum §i realizarea in
comtm a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate

modernizkii §i/sau dezvoltkii, dupd caz, a sistemelor de utilit4 publice
aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare. Scopul asociatiei de dezvoltare
intercomunitath „Olt-Eco" 11 constituie implementarea proiectului Managementul
integrat al de§eurilor in judetul Olt.

Forma de gestiune a serviciului va fi gestiune delegata, care se va realiza
In baza unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de colectare qi
transport a deqeurilor in judetul Olt, atribuite operatorilor conform prevederilor
Legii nr. 51/2006, cu modifickile §i completkilor ulterioare, §i ale legilor speciale
aplicabile.

Potrivit art. 5 aim. (1) lit. d), e) §i 0 din Statut, unele dintre obiectivele
asociatiei constau in:
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elaborarea §i aprobarea caietelor de sarcini §i ale regulamentului de
organizare §i functionare a serviciului;

- elaborarea §i aprobarea documentatiilor de atribuire a
contractului/contractelor de delegare, inclusiv conditiile de participare §i criteriile de
selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe, conform prevederilor art.
31' din Legea nr. 51/2006;

- incheierea contractelor de delegare cu operatorii a gestiunii activitAtilor
de colectare a de§eurilor §i de transport pana la punctele/statiile de transfer cu
operatorii pentru fiecare zond de colectare, in numele §i pe seama unitAtilor
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreund calitatea de
delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006.

Potrivit art.5 alin. (2) din Statut, pentru realizarea obiectivelor asociatiei,
asociatii, prin acest statut, mandateaza asociatia sa exercite in numele §i pe seama lor
o serie de atributii, printre care §i cele prevazute la lit. q), t), x), y), introduse prin
Actul aditional nr. 2 la statut, atributii constand in stabilirea cerintelor §i criteriilor de
participare §i selectie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii, elaborarea §i aprobarea studiului de oportunitate
pentru fundamentarea §i stabilirea solutiilor optime de delegare a serviciilor, precum
§i a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, exercitarea, pe
seama §i in numele pArtii, a dreptului de a delega gestiunea serviciilor de utilitati
publice transferate In responsabilitatea asociatiei, inclusiv dreptul de a concesiona
bunurile apartinand domeniului public §i/sau privat al unitatilor administrativ-
teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitara aferentl serviciilor
de utilitAti publice.

Acelea§i atributii sunt prevazute in statutul asociatiei, cu modificarile §i
complearile ulterioare, potrivit competentelor specifice, §i pentru Adunarea Generala
a Asociatiei, la art. 16 alin. (3) lit. q, t, x, y, art. 17 alin. (1) a treia liniuta, alin. (2) lit.
e), f) §i i), precum §i pentru Consiliul Director la art. 23 alin. (3) lit. b).

Conform art. 1 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006, republicata, modificata prin OUG nr. 58/2016, prevederile acestei legi se
aplicA serviciului public de salubrizare a localitatilor, infiintat i organizat de catre
autoritatile administratiei publice locale la nivelul comunelor, ora§elor, municipiilor,
judetelor i al sectoarelor municipiului Bucure§ti.

Potrivit art. 2. alin (1) din acela§i act normativ, serviciul public de salubrizare
a localitatilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice §i se
desfa§oara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei
publice locale on ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in scopul salubrizarii
localitAtilor.

La alin. (2) este stipulat faptul cà Serviciul public de salubrizare a localitatilor,
denumit generic serviciu de salubrizare, se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor
commitatilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

Potrivit art. 4 alin. (1), serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul
unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreund cu mijloacele de
colectare §i transport al de§eurilor, formeaza sistemul public de salubrizare a
localitatilor, denumit generic sistem de salubrizare.
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, Potrivit aim. (2) al art. 4, in sensul acestei legi, sistemul de salubrizare este
alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic §i functional, care cuprinde constructii, instalatii,
i echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte de colectare separata a de§eurilor;
b) statii de producere a compostului;
c) statii de transfer;
d) statii de sortare;
e) baze de garare §i intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de

salubrizare;
f) depozite de de§euri;
g) incineratoare;
h) statii de tratare mecano-biologice.

(3) ActivitAtile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza §i se
exploateaza prin intermediul unor structuri specializate, denumite operatori, licentiate
In conditiile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata,
cu exceptia operatorilor care desfa§oara activitatile prevazute la art. 2 aim. (3) lit. 13) -
.0, h) §i D, care sunt reglementate prin legi speciale §i/sau care se desfa§oara
ocazional.

Conform art. 12 aim. (1), gestiunea serviciului de salubrizare se realizeazA, in
conditiile Legii nr. 51/2006, republicatA, prin urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.

(2) Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin
hotarari ale autoritAtilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in
conformitate cu strategiile §i programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei
localitati, precum §i in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicata.

(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice
serviciului de salubrizare se organizeaza §i se desfa§oard pe baza unui regulament al
serviciului §i a unui caiet de sarcini, aprobate prin hot&•firi ale autoritatilor
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare
intercomunitara, dui:a caz, intocmite in conformitate cu regulamentul-cadru al
serviciului de salubrizare §i caietul de sarcini-cadru, elaborate §i aprobate de
A.N.R.S.C., prin ordin al pre§edintelui acesteia.

Conform art. 13, raporturile juridice dintre autoritatile deliberative ale
unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucurqti sau dintre
asociatiile de dezvoltare intercomunitarA §i operatorii serviciului de salubrizare, dui:A
caz, sunt reglementate prin:

a) hotariari' privind darea in administrare a serviciului, adoptate de autoritAtile
deliberative ale unitatilor administrativ- teritoriale/sectoarelor municipiului Bucure§ti,
In cazul gestiunii directe;

b) hotarari privind atribuirea §i incheierea contractelor de delegare a gestiunii
serviciului, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucure0 on, dupa caz, de adunArile generale ale
asociatiilor, in cazul gestiunii delegate.
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Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se incheie numai
pe baza hotkarilor prevazute la alin. (1) lit. b).

Relatiile dintre operatoiii serviciului de salubrizare §i utilizatorii individuali se
desfa§oara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului
serviciului de salubrizare §i ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate
de autoritatile administratiei publice locale pe baza in vigoare, aplicabila
acestui serviciu.

Potrivit art. 14, organizarea gestiunii, functiondrii §i exploatkii serviciului de
salubrizare, corespunzator modalitAtii de gestiune adoptate, se face in conditiile
prevazute de Legea nr. 51/2006, republicatA, §i ale prezentei legi.

Gestiunea directa sau gestiunea delegata, dupA caz, se poate acorda pentru una
on mai multe activitati prevazute la art. 2 alin. (3).

Procedura de atribuire §i regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare a localitAtilor sunt cele stabilite de autoritatile deliberative
ale unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006,
republicatd, §i ale legislatiei achizitiilor publice, respectiv ale legislatiei privind
concesitmile de lucrki §i servicii.

Conform art. 6 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006, republicata, modificata prin OUG nr. 58/2016, clam: „Unitatile
administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare intercomunitara, in
conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in vederea infiintkii, organizArii
§i exploatarii in interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor
objective de investitii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de
dezvoltare intercomunitara astfel infiintate vor actiona in numele §i pe seama
unitatilor administrativ-teritoriale membre, conform mandatului incredintat de acestea
prin documentele constitutive ale asociatiei".

Conform art. 7 alin (1) din acela§i act normativ, consiliile judetene pot avea
competente cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea §i coordonarea
sistemelor de management integrat al de§eurilor, precum i a activitatilor specifice
realizate prin inteimediul acestora.

Potrivit alin. (2), bunurile aferente sistemului de management integrat al
de§eurilor sau pArti ale acestuia, dupa caz, apartin domeniului public al judetului.

Potrivit alin. (3), sistemul de management integrat al de§eurilor este destinat §i
asigura deservirea unitatilor administrativ-teritoriale membre in asociatia de
dezvoltare intercomunitard constituitã in conformitate cu prevederile Legii nr.
51/2006 republicatA.

Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Olt a
fost aprobat deja prin hotArki ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO
prin hotarare a asociatiei de dezvoltare intercomunitara respectiva, §i a fost intocmit in
conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.

La art. 1-4, 6-10, 22-25, 29,30 qi 32 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu
modificarile qi complearile ulterioare, sunt cuprinse o serie de reglementari
privind serviciile publice comunitare de utilitati publice, din care face parte qi
serviciul de salubrizare.
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., Astfel, la art. 8 aim. (1) din aceasta lege este stipulat faptul cà autoritatile
administratiei publice locale au compete* exclusivA, in conditiile legii, in tot ceea ce,
prive§te infiintarea, organizarea, gestionarea §i fimctionarea serviciilor de utilitati
publice, precum §i in ceea ce privete crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea
i exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a tmitatilor administrativ-

teritoriale care compun sistemele de utilitati publice.
La alin. (3) al art. 8, se stabile§te ca in exercitarea competentelor §i atributiilor

ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritAtile deliberative ale
administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru finnizarea serviciilor de
utilitAti publice §i adopta hotArari in legaturA Cu:

- asocierea cu alte unitAti administrativ-teritoriale in scopul infiintarii,
organizarii, gestionarii §i exploatarii in interes comun a unor servicii de utilitati
publice, inclusiv pentru fmantarea §i realizarea obiectivelor de investitii specifice
sistemelor de utilitati publice;

- alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice §i darea in
administrare sau, dupa caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice
destinate fiirnizarii/prestarii acestora;

- aprobarea documentatiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul
contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit i anexele obligatorii la
acestea - in cazul gestiunii delegate;

- aprobarea modificarii contractelor de delegare a gestiunii;
- elaborarea §i aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a

contractelor de furnizare/prestare a serviciilor §i a altor acte normative locale
referitoare la serviciile de utilitAti publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor
de sarcini-cadru §i a contractelor-cadru de furnizare/prestare on a altor reglementari-
cadru elaborate i aprobate de autoritatile de reglementare competente.

Potrivit art. 10 aim. (4), unintile administrativ-teritoriale pot mandata, in
conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitafa avand ca scop serviciile de
utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama §i
In numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate
In responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispozitie sistemele de
utilitAti publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. In acest scop,
hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea §i actele
juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sä contina. prevederi detaliate §i
complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special
incredintat.

Potrivit aim. (5), unitAtile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile de
dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in conditiile
stabilite prin actul constitutiv §i statutul asociatiei, sA exercite, in numele §i pe seama
lor, atributiile, drepturile §i obligatiile prevazute la art. 8 aim. (3), art. 9 §i art. 22 aim.
(3) §i (4), cu exceptia celor prevazute la art. 8 aim. (3) lit. b)-d), f)-h) i art. 9 aim. (1)
lit. d). Exercitarea atributiilor, drepturilor §i obligatiilor prevazute la art. 8 aim. (3) lit.
a), di), d2), i)-k), art. 9 aim. (2) lit. g), art. 27, art. 29 aim. (2), art. 30 aim. (5) §i art. 32
am. (4) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.
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Potrivit aim. (51), in situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotAtifilor privind acordarea
mandatelor speciale prevazute la aim. (5) in termen de 30 de zile de la primirea
solicitArii, se prezuma cä unitatile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea
atributiilor lor.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 51/2006 : „(1) Autoritatile administratiei publice
locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati
publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile administratiei publice au
posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei
hotarari de dare in administrare sau de a incredinta gestiunea acestora, respectiv toate
on numai o parte din competentele §i responsabilitatile proprii privind
furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitAti publice on a uneia sau mai multor
activitAti din sfera respectivului serviciu de utilitAti publice, in baza unui contract de
delegare a gestiunii.

(11) Incredintarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice on a tmeia sau mai
multor activitati din sfera respectivului serviciu de utilitati publice Cate operator
implied incredintarea prestArii/fimizarii propriu-zise a serviciului/activitatii, precum
§i punerea la dispozitie a bunurilor cc compun sistemul de utilitAti publice aferent
serviciului/activitkii.

(2) Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza §i se realizeaza in
urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabile§te prin
hofaari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in baza
unui studiu de oportunitate, in functie de natura §i starea serviciului, de necesitatea
asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuate i de perspectiva ale
unitAtilor administrativ- teritoriale, precum §i de marimea §i complexitatea sistemelor
de utilitAti publice.

(4) Desfaprarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice,
indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament at
serviciului §i a unui caiet de sarcini, elaborate §i aprobate de autoritatile administratiei
publice locale, in confonnitate cu regulamentul-cadru §i cu caietul de sarcini-cadru ale
serviciului. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitard avand ca scop serviciile
de utilitati publice, regulamentul serviciului §i caietul de sarcini se elaboreaza in
cadrul asociatiei, se supun avizarii autoritAtilor administratiei publice locale ale
unitAtilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 
am. (5), §i se aproba de adunarea generala a asociatiei. 

(5) Sunt interzise once intelegeri sau acorduri de asociere §i once practici
concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate
sau modalitatea de gestiune adoptata, care conduc la accentuarea caracterului de
monopol al serviciilor de utilitati publice, la restrangerea, impiedicarea sau
denaturarea concurentei pe piata serviciilor de utilitati publice."

Conform art. 23. - (1) Raporturile juridice dintre tmitatile administrativ-
teritoriale sau, dupd caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca
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scop serviciile de utilinti publice §i operatori on operatorii regionali, dupd caz, sunt
reglementate prin:

a) hotarari privind darea in administrare a fumizarii/prestarii serviciilor de
utilitati publice care operatorii de drept public prevazuti la art. 28 alin. (2) lit, a),
respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilinti publice catre
operatorii prevazuti la art. 28 alin. (2) lit. b), in cazul gestiunii directe;

b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, in cazul
gestiunii delegate.

(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilitati publice §i
utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de fumizare/prestare a
serviciilor de utilinti publice incheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru
de fumizare/prestare a serviciilor de utilinti publice, a prevederilor legale in vigoare,
a regulamentelor serviciilor §i a caietelor de sarcini specifice acestora.

Potrivit art. 24. - (1) Bunurile ce compun sistemele de utilinti publice prin
intermediul carora sunt furnizate/prestate serviciile de utilinti publice pot fi:

a) date in administrare §i exploatate in baza holarkii de dare in administrare;
b) puse la dispozitie i exploatate in baza contractului de delegare a gestiunii

(2) In cazul gestiunii delegate, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitAti
publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor §i/sau activintilor care fac
obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii.
Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare §i
exploatare pe perioada delegarii gestiunii, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor
§i/sau a activitAtilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.

Conform art. 25. - (1) Bunurile proprietate publica din componenta sistemelor
de utilitati publice sunt supuse inventarierii anuale §i se evidentiaza distinct,
extracontabil, in patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a
serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului on tara de
origine a operatorilor.

(2) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente
sistemelor de utilitati publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al socientilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republican, cu modificarile §i complenrile
ulterioare, infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau ca participare la
constituirea unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republican, cu
modificarile §i complenrile ulterioare, cu capital mixt §i nu pot constitui garantii
pentru creditele bancare contractate de autorintile administratiei publice locale sau de
operatori, find inalienabile, imprescriptibile §i insesizabile.

(3) Bunurile proprietate publica a unit:4010r administrativ-teritoriale utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitAti publice pot fi date in administrare
sau pot fi concesionate operatorilor in conformitate cu prevederile legale.

(4) Bunurile proprietate privata a unitAtilor administrativ-teritoriale utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilinti publice pot fi date in administrare,
concesionate sau trecute in proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.
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(5) Bunurile realizate de operatori in confonnitate cu programele de investitii
impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de
drept, la expirarea contractului, gratuit §i libere de once sarcini, unitatilor
administrativ-teritoriale §i sunt integrate domeniului public al acestora.

Referitor la gestiunea dele2ata, art. 29 din Legea nr. 51/2006 prevede ca:
„(1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale on, dupa caz, asociatiile de
dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in numele §i
pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor
operatori toate on numai o parte din competentele §i responsabilitatile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit In
continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati
publice implicã punerea la dispozitia operatorilor a sistemelor de utilitati publice
aferente serviciilor delegate, precum §i dreptul §i obligatia acestora de a administra §i
de a exploata aceste sisteme.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea,
administrarea §i exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face
pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe
baza unor analize tehnico-economice §i de eficienta a costurilor de operare,
concretizate intr-un studiu de oportunitate.

(4) Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul tmor operatori de drept
privat mentionati la art. 2 lit. g), care pot fi:

a) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, cu capital social privat;

b) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, cu capital social mixt.

(5) Societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice in zona
teritoriala de competenta a unitatilor administrativ- teritoriale care exercita o influenta
dominanta asupra acestora sau in afara acestei zone daca operatorul nu are incheiat un
alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28.

(6) Operatorii care Ii desfd§oara activitatea in modalitatea gestiunii delegate
furnizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea §i administrarea
infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestora, in baza contractului de delegare a
gestiunii serviciului, precum §i in baza licentei eliberate de autoritatea de
reglementare competenta, In conditiile legii speciale.

(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa,
prin care unitatile administrativ- teritoriale, individual sau in asociere, dupa caz, in
calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitatile prevazute de lege, pe o
perioada determinata, unui operator, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul §i
raspunderea sa, dreptul §i obligatia de a firniza/presta integral un serviciu de utilitati
publice ori, dupa caz, numai unele activitati specifice acestuia, inclusiv dreptul §i
obligatia de a administra §i de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta
serviciului/activitatii furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz.
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Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat de asociatia de dezvoltare
intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitAti publice in numele §i pe seama
unitatilor administrativ- teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul
de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative §i intrA sub incidenta
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modifickile i completkile ulterioare.

(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de achizitie publica de servicii.
(9) In cazul serviciilor de utilitAti publice, astfel cum sunt definite la art. 1 aim.

(2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabile§te, dupd
caz, in bazn prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 §i Legii nr. 100/2016.

(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de
urmatoarele anexe:

a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile §i imobile, proprietate publica sau privata a

unitatilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c);
e) indicatori tehnici corelati cu tintele/obiectivele asumate la nivel national.
(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze

referitoare la:
a) denumirea pktilor contractante;
b) obiectul contractului, cu indicarea activitatilor din sfera serviciului de

utilitati publice ce urmeaz5 a fi furnizate/prestate in baza contractului de delegare a
gestiunii, astfel cum sunt prevazute in legile speciale;

c) durata contractului;
d) aria teritorialã pe care vor fi prestate serviciile;
e) drepturile §i obligatiile partilor contractante cu privire la

furnizarea/prestarea serviciului i la sistemul de utilitati publice aferent, inclusiv
continutul §i durata obligatiilor de serviciu public;

f) modul de repartizare a riscurilor intre pkti, in cazul contractelor de
concesiune;

g) natura oricaror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;
h) sarcinile §i responsabilitatile partilor cu privire la investitii/programele de

investitii, precum reabilitki, modernizari, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de
fmantare a acestora;

i) indicatorii de performanta privind calitatea §i cantitatea serviciului §i
modul de monitorizare §i evaluare a indeplinirii acestora;

j) preturile/tarifele pe care delegatul are dreptul sd le practice la data
inceperii furnizar" ii/prestkii serviciului, precum §i regulile, principiile §i/sau formulele
de ajustare §i modificare a acestora;

k) compensatia pentru obligatiile de serviciu public in sarcina delegatului,
daca este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control §i revizuire a
compensatiei, precum §i modalitAtile de evitare §i recuperare a oricArei
supracompensatii;
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1) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct
utilizatorilor §i/sau delegatarului, dupA, caz;

m) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupd caz; la stabilirea nivelului
redeventei, autoritatea publica localA va lua in considerare valoarea calculata similar
amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate publica §i puse la dispozitie
operatorului ()data cu incredintarea serviciului/activitAtii de utilitati publice §i gradul
de suportabilitate al populatiei. Nivelul redeventei se stabile§te in mod transparent §i
nediscriminatoriu pentru toti potentialii operatori de servicii de utilitAti publice,
utilizandu-se aceea§i metodologie de calcul;

n) garantia de buna executie a contractului, cu indicarea valorii, modului de
constituire §i de executare a acesteia;

o) rasptmderea contractualk
p) foga majork
q) conditiile de revizuire a clauzelor contractuale;
r) conditiile de restituire sau repartitie, dui:A caz, a bunurilor, la incetarea din

once cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a btmurilor rezultate din
investitiile realizate;

s) mentinerea echilibrului contractual;
t) cazurile de incetare §i conditiile de reziliere a contractului de delegare a

gestiunii;
u) foga de munck
v) alte clauze convenite de pArti, dupd caz.
(12) Cesiunea sau novatia contractului de delegare a gestiunii este posibila

numai in cazul divizarii, fuzionarii on unei filiale a operatorului, cu
respectarea conditiilor contractuale initiale §i cu aprob area autoritatilor deliberative
ale unitAtilor administrativ-teritoriale.

(13) In cazul serviciilor de utilitati publice prevazute la art. 1 ann. (2),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabile§te, dupa caz,
conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 
privind achizitiile sectoriale §i Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari §i
concesiunile de servicii.

(14) Subdelegarea de ate operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai
multor activitAti din sfera serviciului de utilitAti publice este interzisk Subcontractarea
de lucrari sau servicii conexe, necesare furnizarii/prestArii serviciului/uneia sau mai
multor activitAti din sfera serviciului de utilitati publice delegat/delegatA, se face
numai in conditiile prevazute de legislatia din domeniul achizitiilor publice.

Conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, actualizata „ (I) Organizarea ci
desfafurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru
serviciile de utilitati publice prevazute la art. I aim. (2) se fac in baza unei
documentatii de atribuire elaborate de delegatar, dupa caz, in conform itate cu
dispoziffile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 fi Legii nr. 100/2016.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a initia
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel pufin 6 luni
inainte de incetarea contractelor in curs; in caz contrar acestea nu pot invoca motive
de urgenta pentru atribuirea contractelor.
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(3) Existenta garantiilor profesionale cifinanciare ale operatorilor, precum
ci indicatorii de performanta fi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea
serviciului in conditii de calitate fi cantitate corespunzatoare constituie criteriile
principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

(4) Operatorii nou-infiintati pot ft admi# intr-o procedura de atribuire a
unui contract de delegare a gestiunii in aceleafi conditii ca fi societatile existente.

(5) Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru a
asigura ofertantului o informare completa, corectil yi explicita cu privire la modul de
organizare, desfa furare ci aplicare a procedurii de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii si include in mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a
gestiunii fi anexele obligatorii la acestea prevazute la art. 29 aim. (13). In cazul
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara aviind ca scop serviciile de utilitati
publice, documentatia de atribuire se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supune
avizarii autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre qi se
aproba de adunarea generalli a asociatiei, in calitatea acesteia de organ deliberativ,
In baza mandatului primit."

Conform art. 32: „- (1) in cazul gestiunii delegate, autoritatile
administratiei publice locale pastreaza, in conformitate cu competentele ce le revin,
potrivit legii, prerogativele §i ra'spunderile privind adoptarea politicilor §i strategiilor
de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de
utilitàti publice, precum §i obligatia de a urmari, de a controla §i de a supraveghea
modul in care se realizeaza serviciile de utilitati publice, respectiv:

a) modul de respectare §i de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate
de operatori, inclusiv in relatia cu utilizatorii;

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanta ai serviciilor fiimizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare §i mentinere in functiune,

dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare §i ajustare a preturilor §i tarifelor

pentru serviciile de utilitati publice.
(2) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile

administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara
avand ca scop serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea i vor aproba, in
termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor on de la
primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate
pentru fundamentarea §i stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor,
precum §i documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitata. Pentru
contractele de delegare a gestiunii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani,
aceasta se stabile§te, dupa caz, in confonnitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale
Legii nr. 99/2016 §i ale Legii nr. 100/2016 §i nu va depa.5i durata maxima necesara
recuperarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin
contractul de delegare. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice
locale, cu exceptia celor care sunt membre ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara, sunt obligate ca, periodic, respectiv o data la 5 ani, sa faca analize
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privind eficienta economica a serviciului, respectiv sá schimbe modalitatea de
gestiune a serviciilor publice, dupa caz.

(4) Prelungirea va fi aprobata, in conditiile aim. (3), de autoritatile
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi
prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional 'incheiat 'intre operatori §i unitatile
adtninistrativ-teritoriale, respectiv intre operatorii regionali §i asociatiile de dezvoltare
intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in baza mandatului
primit.

Potrivit art. 5 aim. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrari §i concesiunile de servicii, urmatorii termeni sunt definiti astfel:

„h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat
potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe
entitati contractante incredinteaza prestarea §i gestionarea de servicii, altele decat
executarea de lucrar' i prevazuta la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, in
care contraprestatia pentru servicii este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a
exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata;

i) contract pe termen lung - contractul de concesiune incheiat pe o durata
de cel putin 5 ani, care cuprinde durata de executie a lucrarilor on a constructiei, dacd
acesta are o componenta care consta in executia de lucrari on a unei constructii,
precum §i durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sä obtina
tin profit rezonabil;

m) document al concesiunii - anuntul de concesionare, documentatia de
atribuire, precum §i once document suplimentar emis de entitatea contractanta sau la
care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale
procedurii de atribuire;

n) documentatia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde
cerintele, criteriile, regulile §i alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor
economici o informare completa, corecta §i explicita cu privire la cerintele entitatii
contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului §i modul de
desca§urare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice sau documentul
descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele §i modul de prezentare a
documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale
aplicabile candidatilor/ofertantilor, studiul de fundamentare ".

Conform art. 6 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari §i
concesiunile de servicii: „(l) atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii
implica 'intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului
de operare de natura economica, in legatura' cu exploatarea lucrarilor §i/sau a
serviciilor respective.

(2) Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost
transferata atunci cand pierderea potentiala estimata suportata de concesionar nu este
una neglijabila.

(3) Riscul de operare este riscul care indepline§te, in mod cumulativ,
urmatoarele conditii:

a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la
contractul de concesiune;
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b) implica expunerea la fluctuatiile pielei;
c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza,

In conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate §i a
costurilor in legatura Cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.

(4) In sensul aim. (3), riscul de operare poate consta in:
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reala pentru lucear. ile sau

serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrari sau de servicii;
b) fie riscul de oferta - riscul legat de furnizarea lucrarilor sau a serviciilor

care fac obiectul concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, in special riscul
cà fiirnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de oferta poate fi impartit in
riscul de constructie §i riscul operational legat de disponibilitatea serviciilor atunci
and constructia §i operarea constituie cele cloud man i faze ale proiectului de
concesiune;

c) fie ambele riscuri, de cerere i de oferta. "
Potrivit art. 7 aim. (1) din acela§i act normativ, in once situatie in care o

entitate contractanta intentioneaza sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract
pe termen lung, care sa cuprinda fie executarea de lucrari §i operarea rezultatului
lucrArilor, fie prestarea, gestionarea §i operarea de servicii, entitatea contractanta. are
obligatia de a elabora un studiu de fimdamentare prin care se vor demonstra
necesitatea §i oportunitatea realizArii proiectului in acest mod.

Potrivit art. 8. - (I) Prin studiul de fundamentare prevazut la art. 7 alin. (1) 
entitatea contractantä are obligatia sá analizeze daca atribuirea contractului implica
transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre operatorul economic.

(2) In cazul in care, ca urmare a analkei preveizute la alin. (1), entitatea
contractanta constata cá o parte semnificativa a riscului de operare, asel cum este
definit la art. 6, va ft transferatei operatorului economic, contractul va ft considerat
contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile prezentei legi.

(3) In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. (1), entitatea
contractantei constatei cá o parte semnificativa a riscului de operare, asel cum este
definit la art. 6, nu vafi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi
considerat contract de achizitie publica sau contract sectorial, dupei caz."

Potrivit art. 71. - (1) Entitatea contractanta are obligatia de a elabora
documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura
ofertantilor/candidatilor o informare completk coreal §i precisa Cu privire la cerintele
concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului,
repartizarea riscurilor §i modul de desfa§urare a procedurii de atribuire.

(2) In sensul am. (1), entitatea contractanta furnizeaza:
a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii

§i a cerintelor de calificare §i de selectie - in ammtul de concesionare;
b) o descriere a criteriilor de atribuire §i, dupä caz, a cerintelor minime care trebuie

indeplinite, precum §i un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - in
anuntul de concesionare, in documentatia de atribuire §i/sau in alte documente ale
concesiunii.
(3) Entitatea contractanta comunica tuturor operatorilor economici once modificare

a elementelor prevazute in anuntul de concesionare. De asemenea, entitatea
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a s.
contractanta comunica tuturor candidatilor modul de organizare a procedurii de
atribuire §i termenul orientativ de fmalizare, precum §i once modificare intervenita in
unul dintre documentele concesiunii.

\ (4) Autoritatea contractanta asigura inregistrarea adecvata asupm etapelor
procedurii, utilizarK1 mijloacele pe care le consider% adecvate, cu respectarea
dispozitiilor art. 41 alin (1).
Conform art. 72 :„ - (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de

atribuire stabilite de entitatea contractanta potrivit prevederilor art. 86, daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) oferta respecta cerintele minime stabilite prin docurnentatia de atribuire de

entitatea contractanta;
b) ofertantul respecta criteriile de calificare §i selectie prevazute la art. 75;
c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit

prevederilor art. 79-81 §i sub rezerva celor prevazute la art. 84.
(2) Cerintele minime prevazute la aim. (1) lit, a) cuprind conditii §i caracteristici, in

special, tehnice, fizice, functionale §i juridice, pe care once oferta trebuie sa le
indeplineasca sau pe care ofertantul trebuie sa le detina."

Avand in vedere faptul ca, studiul de oportunitate §i documentatiile necesare
derularii procedurii de licitatie publica au fost realizate in conformitate cu aplicatia de
finantare §i Orland cont de toate reglementarile legale expuse mai sus, consideram ca
proiectul de hotarfire privind avizarea documentelor necesare derullirii procedurilor
de licitalie publicii organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activitutilor de colectare fi transport a defeurilor municipale
fi altor fluxuri de defeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
judefului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor" in
judetul Olt, mandatarea rep rezentantului Municipiului Slatina fi mandatarea
Asocialiei de Dezvoftare Intercomunitarii „Olt — Eco" poate fi supus dezbaterii §i
aprobarii Consiliului Local.

Director ecutiv D.A.D.P.P,
IONESCU

Inspect cialitate
Gheo lL 101

\ Vizat de legalitate,
\ Consilier j •dic,
Claus' iriaP0PA
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4.,
Primaria municipiului Slatina

Strada M. KogalnIceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 02491439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primadaslatina.ro

Nr.53608/29.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotArare privind: avizarea documentelor necesare derulti rii
procedurilor de licitatie publica organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activitalilor de colectare fi transport a defeurilor municipale fi altor
fluxuri de defeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judelului Olt din cadrul
„Sistemului de management integrat al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea reprezentantului
Municipiului Slatina fi mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarti „Olt — Eco"

Avand in vedere:
- proiectul de Hot:16're a Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 179/29.07.2020
referitor la avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie publica
organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activitatilor de colectare §i transport a de§eurilor municipale §i altor fluxuri de de§euri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt din cadrul
„Sistemului de management integrat al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea
reprezentantului Municipiului Slatina §i mandatarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard „Olt — Eco";

- referatul de aprobare nr.53600/29.07.2020 al Primarului mtmicipiului Slatina prin
care se propune avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie
publica organizate in vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activitatilor de colectare §i transport a de§eurilor municipale qi altor fluxuri
de de§euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt din
cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea
reprezentantului Municipiului Slatina §i mandatarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Olt — Eco";

- adresa nr. 1771/22.07.2020 emisa de calm Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitar5 „Olt — Eco" inregistratA la PrimAria Municipiului Slatina sub nr.
52750/24.07.2020, prin care se solicita aprobarea cu celeritate a documentatiei de
atribuire a "Contractului de delegare a gestiunii activitAtii de colectare §i transport a
de§eurilor municipale §i a altor fluxuri de dwuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe raza judetului Olt";

- nota de fimdamentare nr.  /29.07.2020 a Directiei Administrare
Patrimoniu prin care se fundamenteazA propunerea privind avizsrea documentelor
necesare derulgrii procedurilor de licitatie publicA organizate in vederea atribuirii
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Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare §i
transport a de§eurilor municipale i altor fluxuri de de§euri, componente ale
serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt din cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor" in judetul Olt, mandatarea reprezentantului
Municipiului Slatina §i mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „Olt —
Eco";

- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitAti publice, republicatA, cu modificarile §i completarile
ulterioare;

- prevederile art. 1 aim. (2), art. 2, art. 4, art. 6 aim. (3), art. 7 aim. (1)-(3) §i
art. 12-14 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata,
modificata prin Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 58/2016;

- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul de§eurilor,
republicata,modificatA §i completatA prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
68/2016;

- prevederile art. 1, art. 5 am. (1) lit, a), h), m) §i n), art. 6-8, art. 62-63 §i art.
71-72 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari §i concesiunile de
servicii;

- prevederile art.19 am. (2) §i (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrAri §i
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrAri §i
concesiunile de servicii, aprobate prin Hotarfirea Guvernului nr. 867/2016;

- prevederile Regulamentulului — cadru al serviciului de salubrizare a
localitatilor, aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al pre§edintelui
A.N.R.S.C.;

- prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului
Slatina, aprobat prin HCL nr.359/28.10.2015;

- prevederile Proiectului „Sistemul de Management Integrat al De§eurilor in
Judetul Olt" cod SMIS 27022;

- prevederile Aplicatiei de Finantare pentru proiectul „Sistem integrat de
management al de§eurilor in judetul Olt";

- prevederile art. 9, 10 §i 11 din Contractul de Asociere incheiat intre Judetul
Olt §i celelalte unitati administmtiv-teritoriale din judetul Olt in scopul realizarii
proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al de§eurilor solide in
judetul Olt", modificat prin Actul aditional nr.1;

- art. 4 alin. (1) §i (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) §i 0, art. 5 aim. (2) lit. q), t),
x),y), art. 16 alin. (3) lit. q), t), x),y), art. 17 am. (2) lit. e), f) i i) §i art. 23 alin (3) lit.
b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT- ECO, modificat prin
Actele aditionale nr. 1 i 2;

- prevederile art. 129 alin 2, lit. d) din O.U.G. nr 57/2019, conform cgrora
consiliile locale exercita atributii privind gestionarea serviciilor de interes local in
conditiilelegii;

- prevederile art. 129 am. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit carora "consiliul local indepline§te once alte atributii, in toate
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--
domeniile de interes local, cu excepita celor date in mod expres in competenta altor
autoritati publice, precum §i once alte atributii stabilite prin lege";

Se constatii ca proiectul de hotgeare respecta' prevederile legale referitoare la
avizarea documentatiei privind delegarea gestiunii serviciilor publice de interes local
§i a fost redactat in conformitate cu normele de tehnica legislativa, motiv pentru care
proiectul de hotArare referitor la avizarea documentelor necesare derulärii
procedurilor de licitatie publica organizate in vederea atribuirii Contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii activitAtilor de colectare §i transport a de§eurilor
municipale §i altor fluxuri de de§euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe
raza judetului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deseuriloe' in
judetul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina §i mandatarea
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard „Olt — Eco" initiat de Primarul Municipiului
Slatina poate fi supus dezbaterii §i aprobarii Consiliului Local al Municipiului Slatina.

$ef Serviciu juridic .L.,
Mihaela OTINCE CU
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INTRODUCERE

Prezentul document reprezinta Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea §i stabilirea
solutfllor optime de delegare a gestiunii, pentru activitatea de colectare *i transport a
deseurflor municipale §i altor fluxuri de deeuri

Prezentul document este elaborat pentru a se asigura conformarea legala a beneficiarului cu
prevederile art. 30 alin. 2 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
avand si rolul studiului de fundamentare prevazut de art. 8-13 din Normele din 24.01.2007,
aprobate prin H.G. nr. 71/2007, de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii prevazute in
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Studiul actualizeaza abordarea prezentata de catre Consultantul initial care a pregatit Aplicatia de
Finantare si documentele suport (Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH, Louis
Berger SAS, Poyry Environment GmbH si are la baza urmatoarele:

• informatiile privind organizarea sistemului actual de salubrizare din judetul Olt;

• informatiile privind noul Sistem Integrat de Management at deseurilor propus in
judetul Olt prin Aplicatia de Finantare si documentele suport (SF, ACB, plan de
achiziti, etc);

• analiza institutionala elaborata in cadrul proiectului Sistem Integrat de
Management al Deseurilor;

1. ASPECTE GENERALE

1.1 Context

Gestionarea de§eurilor reprezinta una dintre problemele majore cu care se confrunta Romania,
cu impact semnificativ asupra mediului si sanatatii populatiei. Aspectele vizate se refera in
principal la activitatile de colectare, transport, tratare, valorificare §i eliminare a deseurilor.

Practicile dobandite in gestionarea inadecvata a deseurilor mWenite din trecut, utilizate in
prezent in Romania, au condus la neconformarea unui numar mare de depozite §i la depozitarea
inadecvata a unor cantitati considerabile de de4euri care sunt generate atat de populatie, cat si
de institutii si agenti economici.

Politicile UE din domeniul managementului de4eurilor evidentiaza importanta unei abordari
integrate in gestionarea deseurilor, care include constructia facilitatilor de eliminare a deseurilor
impreuna cu masuri de prevenire a producerii deseurilor §i reciclare, conforme cu ierarhia
principiilor: prevenirea productiei de dewuri i a impactului negativ at acesteia, recuperarea si
valorificarea deseurilor prin reciclare, refolosire 1 depozitarea finala sigura a deseurilor, acolo
unde nu exista posibilitatea recuperarii.

Armonizarea politicilor nationale privind protectia mediului si managementul deseurilor cu
legislatia si practicile europene din acest domeniu implica nu numai o noua abordare a
problematicii deseurilor, ci si realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile si adecvate, cu
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ajutorul careia sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul
de Aderare si totodata, conformarea cu cerintele Acquis-ului comunitar.

Motivatii de ordin tehnico-organizatorice

In scopul diminuarii impactului asupra mediului §i a riscurilor asupra sanatatii umane date de
modul necorespunzator de gestionare a deseurilor din momentul de fata si al conformarii cu
legislatia UE si din Romania in domeniu, Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID)
va trebui sa faca dovada unor performante calitative Si cantitative superioare actualului sistem de
salubrizare.

Serviciile de salubrizare find supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, le
sunt aplicabile aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor
exigente/cerinte fundamentale:

• universalitate si continuitate;

• adaptabilitate la cerintele utilizatorilor §i gestiune pe termen lung;

• accesibilitate egala §i nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale
reglementate;

• transparent5 decizionala §i proteclia utilizatorilor;

• satisfacerea cerintelor cantitative i calitative ale utilizatorilor, corespunzator
prevederilor contractuale;

• sanatatea populatiei §i calitatea vietii;

• protectia economica, juridica §i social a a utilizatorilor;

• functionarea optima, in conditii de sigurant5 a persoanelor §i a serviciului, de
rentabilitate §i eficient5 economica a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor §i
dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati §1 In conformitate cu
caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare §i cu regulamentele serviciilor;

• introducerea unor metode moderne de management;

• realizarea implementarii a strategiilor, politicilor, programelor §i/sau proiectelor
din sfera serviciilor de utilitati publice;

• dezvoltarea durabil5, protejarea §i valorificarea domeniului public §i privat al
unitatilor administrativ-teritoriale §1 protectia §1 conservarea rnediului, In
conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;

• informarea §i consultarea comunitatilor locale beneficiare ale acestor servicii;

• respectarea principiilor economiei de plata, asigurarea unui mediu concurential,
restrangerea §i reglementarea ariilor de monopol.

Motivatii economico — financiare

Serviciul public de salubrizare va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mat bun pentru
perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin contract.
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Structura Si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator vor reflecta
costul efectiv al prestatiei si vor fl in conformitate cu prevederile legale.

Prin realizarea unei proceduri de licitatie deschisa, se va putea selecta un operator care s5 ofere
cele mai bune premise pentru indeplinirea acestor objective, precum si o transparenta ridicata a
deleg5rii serviciului de salubrizare.

Motivatii privind impactul de mediu

Pe toata perioada derul5rii contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa
cerintele ce se stabilesc prin actele normative emise de autorit5tile de mediu competente,
respectand programele de conformare la cerintele de mediu.

Dotarea cu utilaje noi Si performantele impuse prin intermediul criteriilor de selectie vor conduce
la scaderea nivelului de poluare, iar operatorii vor trebui s5 fac5 dovada detinerii unui numar
suficient de astfel de utilaje i maVni performante, care sa garanteze calitatea serviciilor prestate.

Criteriile de selectie vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de management de
mediu, in conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin
functionarea in conformitate cu legislatia in domeniu si angajamentul managementului pentru
protejarea factorilor de mediu.

Motivatii sociale Si institutionale

Prin cre§terea nivelului calitativ at serviciilor de salubrizare, comunintile locale vor beneficia de o
imbun5t5tire a calit5tii mediului Si implicit a sanatatii popul5tiei. De asemenea, organizarea unui
serviciu de salubrizare centralizat in mediul rural §i inchiderea depozitelor neconforme vor
conduce la cre§terea gradului de satisfactie a populatiei cu privire la prestarea acestor servicii.

In conformitate cu cele expuse mai sus si avand in vedere angajamentele asumate prin Tratatul
de Aderare si prevederile legislatiei comunitara in vigoare, proiectul "Sistem de Management
Integrat al Deseurilor din judetul Olt" va face posibila atingerea urmatoarelor performante:

• Rata de colectare a deseurilor municipale va fi de 100% atat in mediul urban cat si in mediul
rural la nivelul intregului judet Olt;

• Se va reduce cantitatea de deseuri biodegrdadabile depozitate la 35% in 2016 fata de anul
de referinta 1995, prin implementarea unui sistem de colectarea separata a deseurilor,
tratarea acestora, precum Si promovarea compostarii individuate la nivelul judetului Olt;

• Se vor colecta selectiv deseurile de ambalaje, asigurandu-se astfel atigerea tintelor globale
de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje asumate

• inchiderea tuturor depozitelor neconforme existente pe teritoriul judetului Olt.

Planul Regional de Management al De§eurilor, cat §i Planul Judetean de Management at
De§eurilor Olt, au fast elaborate in cadrul unui proces de consultare partenerial5 cu toti factorii
interesati si au identificat i prioritizat nevoile de investitii la nivel regional si local in scopul
indeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector.

Master Planul privind gestionarea deseurilor pe termen lung in judetul Olt, intocmit in baza
acestor Planuri, a avut ca scop ca scop stabilirea §i prioritizarea nevoilor §i investitiilor pentru a
realiza — cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE, tinand cont
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de suportabilitatea investitiei pentru populatie i de capacitatea locala de
implementare. Acesta a avut in vedere un management integrat al de§eurilor solide

menajere din ariile urbane 41 rurale ale judetului Olt, constand din sortarea, transportul,
eliminarea in depozit §i alte solutii de tratare, precum si inchiderea §i reabilitarea depozitelor
municipale neconforme.

Documentele programatice mentionate mai sus subliniaza faptul ca autoritatile locale sunt cele
responsabile pentru implementarea acestor angajamente, in conformitate cu strategia national5
pentru serviciile publice, iar conformarea cu politicile de mediu in sectorul de management al
de§eurilor presupune o abordare sistematic5, pe termen lung, care s5 continue §i dup5 perioada
de programare 2007-2013.

Obiectivele ce trebuie indeplinite la finalul implementarii proiectului sunt urmatoarele:

• Cre§terea gradului de acoperire a populatiei ce beneficiaz5 de colectarea de§eurilor
municipale la 100% atat in mediul urban, cat si in mediul rural;

• Asigurarea unor serviciile de management de calitate corespunz5toare §i la tarife
acceptabile;

• Reducerea cantitatii de de§euri biodegradabile depozitate la 35% in 2016;

• Cre§terea cantitatii de deseuri reciclate *i valorificate in concordanta cu obligatiile asumate
prin Tratatul de Aderare Si cerintele legislatiei comunitare;

• Inchiderea, reabilitarea i monitorizarea unui numar de 6 depozite urbane neconforme si
construirea unui nou depozit ecologic;

• Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.

2. SCOPUL SI OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publica ,
se poate face doar pe baza unor analize tehnico-economice §i de eficienta a costurilor de operare,
concretizate intr-un studiu de oportunitate.

Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate il reprezinta fundamentarea necesitatii si
oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare
separata §i transportul separat al de§eurilor municipale §i al de§eurilor similare provenind din
activit5ti comerciale din Industrie §i institutii, inclusiv fractii colectate separat, far5 a aduce
atingere fluxului de de§euri de echipamente electrice §i electronice, baterii §i acumulatori.

3. CADRUL LEGAL CARE STA LA BAZA EIABORARII STUDIULUI DE OPORTUNITATE

La pregatirea studiului de oportunitate s-au avut in vedere prevederile legislatiei europeane si
nationale care reglementeaza protectia mediului si managementul deseurilor, precum si cele
referitoare la organizarea si prestarea serviciilor comunitare de utilitate publica.
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3.1 Cadrul legal privind protectia mediului si managementul deseurilor

Leaislatia aenerala:

• OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006
(Monitorul Oficial nr. 88/2006) Cu modificarile si cornpletarile ulterioare, este un act
normativ — cadru si reprezinta un ansamblu de reglementari juridice privind protectia
mediului, pe baza principiilor §i elementelor strategice care conduc la dezvoltarea
durabil5.

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (Monitorul Oficial Nr. 387 din 25. 11.2011).
Acest act normativ reglementeaza cadrul general at gestionarii deseurilor si stabileste
masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau
reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor.

leaislatia specifica privind manaaementul deseurilor: 

aasificarea deseurilor

• Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din
5.09.2002) - reglementeaza pastrarea de informatii privind gestionarea deseurilor, inclusiv
colectarea, transportul, depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea de catre agentii
economici. modificata prin H.G. nr. 210/2007 (Monitorul Oficial nr. 187/19.03.2007).

Depozitarea deseurilor

• Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (Monitorul Oficial nr.
394 din 10.05.2005) - stabileste cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de depozitarea a
deseurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea
postinchidere a depozitelor noi cit si pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea
postinchiderea a depozitelor existente; completata cu H.G. nr. 210/28.02.2007 pentru
modificarea si complectarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in
domeniul protectiei mediului(Monitorul Oficial nr. 1870/19.03.2007)

• Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 (Monitorul Oficial nr.
194 din 8.03. 2005) ce defineste criteriile ce trebuie indeplinite de deseuri pentru a putea
fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui depozit si pe lista nationala de deseuri
acceptate In fiecare clasa de depozit de deseuri si aproba normele tehnice privind
procedurile preliminare de acceptare a deseurilor, criteriile de acceptare a deseurilor si
lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit;

• Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01.
2005), completata si modificata prin Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din
7.12. 2005), ce aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor, constructia,
exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-
tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deseuri In concordanta cu actele juridice In
vigoare privind calitatea apei;

Ambalaje si deseuri de ambalaje
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• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor i a
depurilor de ambalaje;

• Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005 aprobata Si modificata de Legea nr. 105/25.04.2006
privind Fondul de Mediu - aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si
importatorii de bunuri ambalate daca acestia nu Indeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/
2005 privind gestionarea ambalajelor Si deseurilor din ambalaje;

• Ordinul Ministrului Economiel si Comertului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei
cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror
prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje - Aproba lista ce include standardele
romanesti armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje si la deseurile din
ambalaje;

• ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare
la ambalaje §i de§euri de ambalaje - aproba procedura de raportare a informatiilor
privind ambalajele si deseuri din ambalaje;

Deseuri de echipamente electrice si electronice

• Ordonant5 de urgent5 5/2015 privind de§eurile de echipamente electrice §i electronice -
transpune cerintele Directivelor Europene, obiectivele Si tintele ce trebuie atinse gradual i
responsabilitatea finantarii colectarii/transportului si eliminarii DEEE din gospodarii si de la
ceilalti utilizatori;

3.2 Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare

Legislatia nationala aplicabil5 care reglementeaz5 organizarea Si functionarea serviciilor de
salubrizare este in principal urmatoarea:

• Ordonant5 de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ;

• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifickile *I complet5rile
ulterioare;

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit5ti publice, cu modifithile §i
complet5rile ulterioare aduse prin OUG nr. 13/2008 - lege generaI5, ce - asigura cadrul
legislativ in domeniul serviciilor publice din Romania cu privire la infiintarea, organizarea,
gestionarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice;

• Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit5tilor, cu modifickile §i complet5rile
ulterioare aduse prin OUG nr. 92/2007 i Legea nr. 224/2008 — lege speciaI5, ce stabileste
cadrul juridic unitar privind Infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea,
monitorizarea Si controlul functionarii serviciului public de salubrizare at localitatilor; se
aplica serviciului public de salubrizare at comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al
sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
avand ca obiectiv serviciile de salubrizare;

• Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea asezarilor urbane si rurale (Monitorul Oficial
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nr 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile Si responsabilitatile ce revin
autoritatilor publice locale, institutiilor publice, intreprinderilor si publicului pentru

crearea unui mediu curat in asezarile urbane si rurale;

• Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile §i fundatiile, aprobata cu modific5ri
§i completari prin Legea nr. 246/2005;

• Ordonanta Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea §i utilizarea Fondului
de intretinere, inlocuire §i dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiaz5 de asistent5 financiara nerambursabila din partea
Uniunii Europene §i care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea §i utilizarea
Fondului IID, cu modific5rile §i completarile ulterioare;

• Hotararea de Guvern Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public5/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

• Hotararea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind
accelerarea dezvolt5rii serviciilor comunitare de utilitSti publice, ce stabileste: Unitatea
Centrala de Monitorizare responsabila cu monitorizarea si evaluarea stadiului de
implementare a "Strategiei Nationale privind dezvoltarea serviciilor comunitare pentru
utilitatile publice"; responsabilitati clare pentru Ministerul Afacerilor si Internelor Si pentru
autoritatile judetene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a
Deseurilor;

• Hotarfirea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

• Hot5rarea Guvernului nr. 855/2006 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru §i a
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciile de utilit5ti publice;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata at populatiei.

• Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor;

• Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localit5tilor;

• Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru at serviciului de
salubrizare a localit5tilor;

• Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare §i
sanctionare a abaterilor de la reglement5rile emise in domeniul de activitate al Autoritatii
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod5rie Comunal5 (ANRSC);

• Planul national de gestionare a de§eurilor;
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• Strategia national5 pentru dezvoltarea durabila Romfiniei, orizontul 2013-
2020-2030, versiunea project VI, Rev.2 10 septembrie 2008;

• Programul Operational Sectorial de Mediu 2007— 2013.

3.3 Autoritati implicate in gestionarea deseurilor

In ceea ce priveste regionalizarea §i activitatile componente ale serviciului de salubrizare, precum
si in procesul incheierii de contracte de prestare servicii cu diferiti operatori de salubrizare
autorit5tile administratiei publice locale, ADI §i ANRSC au principalele competente si
responsabilitati. Astfel:

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara este o asociere intercomunitara, realizata In
conditiile legii, Intre unit5tile administrativ-teritoriale, reprezentate prin autorit5tile
administratiei publice locale, in scopul infiint5rii, dezvolt5rii, gestionarii §i/sau exploat5rii in
comun a sistemului de management integrat al deseurilor (serviciu comunitar de utilit5ti
publice) §i al furniz5rii/prest5rii de servicii specifice utilizatorilor de pe raza teritoriala a
unit5tilor administrativ-teritoriale asociate.

• Consiliul Judetean detine rolul principal In managementul §i implementarea proiectelor
aprobate in cadrul POS Mediu. Consiliul Judetean, ca autoritate deliberativa a judetului are
competenta exclusiv5, ce poate fi exercitat5 §i prin intermediul Asociatiel de Dezvoltare
Intercomunitara (ADI) cu object de activitate serviciul de salubrizare, In conditiile Legii nr.
51/2006 astfel cum a fost recent modificata §i completat5, In numele §i pe seama unitatilor
administrativ-teritoriale asociate.

• Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC), care
asigura licentierea operatorilor in vederea prestarii serviciilor comunitare de interes public.
A.N.R.S.C. are si alte competente legate de servicii, mai ales in ceea ce privqte: elaborarea
regulamentelor-cadru §i a caietelor de sarcini cadru, obligatorii ca cerinte minimale pentru
autorit5tile administratiei publice locale atunci cand acestea elaboreaza si aproba
regulamentele si caietele de sarcini pentru servicii aplicabile la nivel local, precum si in ceea ce
priveste monitorizarea indeplinirii indicatorilor de performanta (nivelurile de servicii) etc.

3.4 Utilizatorii serviciilor publice de salubritate

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, utilizatorii serviciului de salubritate sunt :

• comunitatile locale considerate in Intregul lor sau comunitatile locale componente ale
asociatiilor de dezvoltare comunitara, In cazul activitatilor de interes general a caror contractare
se realizeza de autoritatile administratiei publice locale;

• persoanele fizice on juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitati
specifice serviciului de salubrizare, in cazul activitatilor a caror contractare se realizeaza pe
baza unui contract de prestare a serviciului incheiat in nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul
serviciului, aprobat prin hotarare a Consiliului Judetean, Consiliilor locale i a asociatiei de
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dezvoltare intercomunitara, pe baza regulamentului-cadru at serviciului de salubrizare
elaborat de A.N.R.S.C. cu respectarea conditionalitatilor care au stat la baza aprobarii

proiectului.

Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul de
salubrizare, atat operatorul cat si autoritatile administratiei publice locale avand obligatia de a
comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la
clauzele contractuale.

Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, in calitatea tar de utilizatori directi
sau indirecti ai serviciului de salubrizare, urmatoarele obligatii:

• sa respecten prevederile regulamentului serviciului clauzele contractului de prestare a
serviciului;

• sa achite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a
serviciului;

• sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare si al utilajelor
de interventie pentru stingerea incendiilor;

• sa asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din gospodariile
proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora in
containere asigurate de operatorul de salubritate, numai in locurile special amenajate;

• alte obligatii prevazute in Legea nr.51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare.

4. SITUATIA CURENTA A GESTIONARII DESEURILOR IN JUDETUL OLT

Judetul Olt se afla situat in Regiunea de dezvoltare 4 Sud-Vest Oltenia. Din punct de vedere
administrativ, judetul Olt este campus din 2 municipii (Slatina Si Caracal), 6 orase (Bats, Corabia,
Draganesti Olt, Piatra Olt, Potcoava Si Scornicesti) Si 104 comune.
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Toate unit5tile administrativ teritoriale ale judetului Olt sunt membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Olt-Eco.

4.1 Colectarea si transportul deseurilor

Colectarea deseurilor menajere se realizeaza aproape in totalitate in amestec, atat in mediul
urban, cat si in mediul rural. Odata cu inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din
mediul rural in anul 2009, a avut loc si extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare.
Astfel, in prezent zona urbana are un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 %, iar in
zona rurala comunele fie au contracte cu operatori de salubrizare, fie serviciul se realizeaza prin
grija autoritatilor locale.

4.2 Facilitatile de tratare a deseurilor

In judetul Olt sunt implementate o serie de proiecte PHARE CES privind gestionarea deseurilor, Si
anume:

• Sistem de colectare separata in localitile urbane Scornicesti Si Potcoava si
comunele invecinate - proiectul deserveste cca 23.800 locuitori si a avut ca scop
amenajarea de platforme si achizitionarea de recipienti pentru colectarea separata
a deseurilor. Prin proiect s-a propus, de asemenea, pre-sortarea manuala si
balotarea cu ajutorul unei prese a deseurilor reciclabile, activitate care Ins5 nu a
avut rezultatele scontate;
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• Sistem de colectare separata in orasul Corabia si comuna lzbiceni -
prolectul deserveste cca 34.600 locuitori Si avut ca scop achizitionarea de recipienti
pentru colectarea separata a deseurilor. Prin proiect s-a propus, de asemenea, pre-
sortarea manuala si balotarea Cu ajutorul unei prese a deseurilor reciclabile;

• Organizarea sistemului de colectare separata in orasul Caracal - proiectul
deserveste cca 25.800 locuitori si a avut ca scop realizarea de platforme de
colectare Si recipienti pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile;

Sistemul de gestionare a deseurilor existent la inceperea implementarii proiectului nu asigura
atingerea obiectivelor si tintelor legislative si a celor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei
la UE. Mai mult decat atat, in prezent depozitarea deseurilor s-a realizat in trei depozite
neconforme, care au avut perioada de tranzitie pana in anul 2017.

4.3 Depozitarea deseurilor

In judetul Olt au existat 6 depozite neconforme, din care 3 au avut sistat5 activitatea de
depozitare (in anul 2007 depozitul neconform Slatina, iar in anul 2009 depozitele Draganesti Olt si
Scornicesti). 3 depozite au perioada de tranzitie pana in anul 2017 (depozitele neconforme
Caracal, Corabia si BaIs). Spatiile de depozitare din mediul rural au fost inchise si ecologizate de
catre autoritatile administratiilor publice locale.

Tarifele practicate pentru serviciul de salubritate (colectare, transport si depozitare deseuri
mixte) sunt in general prea mici pentru a acoperi investitiile in dotal.' noi sau in Inlocuiri de

echipamente uzate. In consecint5, gestionarea dewurilor este grevata in permanent5 de lipsa
fondurilor suficiente pentru investitii si acoperirea cheltuielilor de operare.

4.4 Concluzii privind sistemul actual de gestionare a deseurilor

Actualul sistem de gestionare a deseurilor nu este nici unitar, nici suficient Si nici eficient, intrucat
nu acopera cantitativ cu servicii de calitate necesitatile de salubrizare ale judetului si nu ofera
posibilitatea indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de Romania in domeniul managementului
deseurilor. Principalele deficiente constatate sunt urmatoarele:

• Echipamentele in uz sunt depasite sau inadecvate pentru colectare selectiv5;
• Cea mai mare parte a cantitatilor de de§euri colectate este depozitat5, inclusiv fractiile ce ar

putea fi reciclate si/sau valorificate;
• Insuficienta serviciilor de colectare selectiv5

Toate depozitele existente in judet, cu exceptia celui de la Balteni, sunt neconforme si au un
impact negativ asupra mediului datorita cantitatilor semnificative de levigat ce ajunge
neepurat in apele subterane §i de suprafati, precum si datorita poluarii aerului §i riscurilor
pentru s5n5tate.

• Judetul Olt nu §i-a indeplinit ;Ana In prezent tintele stabilite pentru reciclarea de§eurilor de
ambalaje, si nici cele pentru devierea de la depozitare a deseurilor biodegradabile, existand
riscul penalitatilor i amenzilor comunitare, daca nu se iau m5surile specifice necesare;

• Serviciile de gestionare a de§eurilor sunt subfinantate si nu aplica principiul „poluatorul
pl5te§te";
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• Publicul nu constientizeaza suficient problemele legate de de4euri §i nici nu exista
consultanta si expertiza suficienta in domeniu.

• Exist5 sisteme de tarifare diferite la nivel de judet;
• Gradul de incasare a tarifelor este necorespunzator, iar veniturile operatorilor sunt

insuficiente pentru acoperirea costurilor de investitii si operare la un nivel de calitate
acceptabil.

5. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR PROPUS IN JUDETUL

OLT

5.1 Prezentare generale

In cadrul Proiectului "Asistent5 tehnica pentru pregatirea a 5 proiecte de investitii in domeniul
protectiei mediului", M5sura ISPA 2005/R0/16/P/PA/001-04 — Asistenta Tehnica pentru
pregatirea proiectelor In sectorul de4eurilor solide, Consortiul C&E Consulting and Engineering
GmbH; Louis Berger SAS; Poyry Environment GmbH a elaborat Cererea de finantare in vederea
innplementarii Sistemului Integrat de Management al De4eurilor in judetul Olt. Documente suport
care au facut parte din Cererea de finantare sunt: Studiul de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu,
Analiza institutionala, Strategia de achizitii Si Studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Finantarea proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt" se realizeaza
prin Program Operational Sectorial "Mediu"- Axa Prioritara 2 "Dezvoltarea sistemelor de

management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric". Finantarea
nerambursabila este realizata din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Sistemul propus vizeaza managementul de4eurilor in judetul Olt, judet situat In partea de sudvest
a t5rii, in Regiunea Sud Vest (IV) Oltenia. Prin realizarea acestui sistem s-a finantat construirea
unei infrastructuri de gestionare a deseurilor, dotarea cu echipamentele necesare, precum 41
asistenta tehnica necesar5 realiz5rii „Planului de Investitii pentru Infrastructura Prioritar5"
identificat in Master Planul pentru gestionarea de4eurilor pentru judetul Olt (aprobat de
Ministerul Mediului pe 30 Septembrie 20084i de Consiliul judetean Olt pe 26 Noiembrie 2008).

Depurile municipale, care constituie obiectul SIMD, cuprind totalitatea de4eurilor solide
generate de gospodarii (inclusiv deseurile voluminoase si cele periculoase), deseurile similare
generate in comert, in mica Industrie locala si in institutii, deseurile provenite de la serviciul de
intretinere a curateniei in gradinile publice si parcuri, precum si deseurile stradale si piete.

Proiectul „Sistem integrat de management al degeurilor in judetul Olt" (SMID) are ca objective:

• S5 asigure un grad de colectare a de4eurilor de 100%, atat In mediul urban, cat si in mediul
rural;

• Sa asigure colectarea separata si atingerea tintelor minime stabilite privind devierea de la
depozitare a deseurilor biodegradabile si tratarea acestora prin metode specific adecvate
(prin compostare individuala);
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• Sa asigure colectarea separata si atingerea tintelor minime de
reciclare/valorificare stabilite la deseurilor reciclabile provenite din ambalaje si
reintroducerea lor in circuitul economic prin realizarea unei capacitati de sortare
centralizate la nivelul judetutui;

• Sa protejeze sanatatea public5 si mediul prin innbunatatirea procesului de colectare Si
depozitare a deseurilor prin construirea unui nou depozit conform cu standardele UE Si sa
asigure conditiile optime pentru inchiderea depozitelor actuate neconforme §i
reconstructia ecologica a terenurilor pe care sunt amplasate;

• Sa creasca nivelul calitativ al standardelor serviciilor de salubritate, cu costuri suportabile
de catre toate categoriile de populatie;

• S5 reduca procentul de de§euri produse si colectate ce ajung la depozit, prin masuri de
constientizare si de colectare separata eficiente ;

Proiectul propus va avea si alte beneficii, printre care se evidentieaza urmatoarele:

• Va intari capacitatea tehnica si manageriala de a implementa §i opera intreaga
infrastructura asociata sistemului de management integrat at deseurilor din judetul Olt,
protect finantat din fond urile Uniunii Europene;

• Va sprijini autoritatile locale In realizarea unei strategii eficiente in privinta tarifelor, a
facturilor si a cresterii randamentelor de incasare a sumelor aferente facturilor emise in
urma prestarii serviciilor de salubritate;

• Va ajuta populatia sa devina mai constienta de beneficiile acestui proiect, inclusiv in
privinta colectarii selective si a reciclarii deseurilor si va Incuraja consumul de bunuri care
genereaza cat mai putine ambalaje, pentru a minimize productia de deseuri.

5.2 Componentele noului SMID

5.2.1 Componenta 1- Colectarea si transportul deseurilor

Colectarea deseurilor se va face prin aportul populatiei si al celorlalti utilizatori ai serviciilor de
salubritate prin metoda aducerii deseurilor selectate pe fractii reciclabile si reziduale la un punct
fix de colectare sau prin aplicarea sistemului de preluarea din poart5 In poarta de unde sunt
preluate de catre operatorul de salubrizare si transportate la facilitatile de transfer, tratare si
eliminare.

Pentru o colectare eficienta si eficace, Proiectul a propus impartirea judetului in 5 zone de
colectare. Toate deseurile colectate din cele 5 zone sunt transportate la Centrul de Management
Integrat al Deseurilor de la Batten', fie prin transport direct (din zona 5 - Slatina), fie indirect prin
intermediul celor 4 statii de transfer amplasate in zonele: 1 - Bals, 2 - Caracal, 3 - Corabia, 4 -
Sco rnicesti.
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Figura 2: ZONELE DE COLECTARE A DESEURILOR DIN JUDETUL OLT

Colectarea separata a fractiilor de dwuri se va face astfel: in puncte de colectare fixe prin
aducerea pe platformele fixe de colectare i prin ridicarea din "poarta in poarta".

Dotarea minima a platformelor fixe de colectare va fi urmatoarea:

In mediul urban:

• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru deseuri reziduale la 120 locuitori;

• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru fractia sticla la 500 de locuitori;

• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru fractii upare la 500 de locuitori;

• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru fractia de Hartie si carton la 500 de locuitori;

In mediul rural:

• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru deseuri reziduale la 90 de locuitori;
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• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru fractia sticla (plastic si metal), la 500
de locuitori;

• Cate 1 container de 1,1 m3 pentru fractii usoare la 500 de locuitori;

Pentru colectarea de§eurilor reziduale din mediul rural se propune si utilizarea de pubele de
120 I la fiecare gospod5rie individuala locuit5;

Pentru colectarea deseurilor reciclabile prin proiect s-au achizitionat 956 containere pentru
mediul urban (239 containere pentru colectarea deseurilor de hartie si carton, 478 containere
pentru colectarea deseurilor de plastic si metal si 239 containere pentru colectarea deseurilor de
sticla) si 1.258 containere pentru mediul rural (629 containere pentru plastic si metal si 629
containere pentru sticla). Unit5tile administrativ teritoriale vor pune la dispozitia beenficiarilor
servciului sacii sau pubele pentru colectarea deseurilor reciclabile.

Containerele pentru fractii usoare si pentru hartie & carton sunt Euro-containere de 1,1 m3 din
plastic, rotunde in partea superioara i cu un design special al capacului, in functie de tipul de
deseu colectat. Sticla va fi colectat5 in Euro-containere metalice de 1,1 m3, cu capac special si
rotund in partea superioara. Toate containerele vor avea culori diferite (conforme cu cerintele
legale in vigoare) si vor fi inscriptionate cu etichete distincte.

Platformele de colectare sunt betonate i Ingradite cu pietre de bordura pe 3 laturi i sunt situate
In apropierea carosabilului, la marginea trotuarului sau la frontul stradal. Un punct de colectare
va putea contine pana la 6 containere.

Pentru colectarea deseurilor reziduale si de ambalaje s-a realizat un numar de 184 platforme fixe
In mediul urban si un numar de 1003 in mediul rural. In total s-au construit un numar de 1187
platforme de colectare (5852 unitati de containere), in tot judetul OLT.

Containerele pentru deseuri reziduale i pentru deseuri reciclabile vor fi amplasate In cadrul
aceluiasi punct de colectare. Consiliile locale ale UAT-urilor au desemnat zonele si
amplasamentele pentru platformele de colectare, iar construirea lor a respectat raporturile de
densitate de 1/90, 1/120 si 1/500, mentionate anterior.

Prin proiect nu au fast realizate platforme pentru localitatile unde deja au fast realizate aceste
investitii prin proiecte PHARE CES.

Din categoria deseurilor solide municipale face parte si fractia biodegradabila, responsabila cu
procesul de fermentare in actualele depozite de deseuri neconforme. Pentru devierea de la
depozitare a acestei fractii de deseuri, prin proiect se propune compostarea individuala a
deseurilor biodegrabile in gospodariile din mediul rural si din mediul urban (zona periurbana). S-a
achizitionat un numar de 18.000 unitati de compostare, care vor fi distribuite mediul rural
(12.500 bucati) si in zone periurbane (5.500). De precizat ca prin aceasta solutie, o mare parte din
deseurile generate nu vor mai fi colectate Si gestionate prin sistemul public de salubrizare,
reducandu-se astfel cheltuielile gospodaresti generate de prestarea unui serviciu public
comunitar.

De asemenea, au fast achizitionate un num5r de 5 tocatoare (schreddere) pentru deseurile din
parcuri si gradini. Compostarea deseurilor din parcuri Si gradini se va realiza in situ.
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Pentru a asigura colectarea deseurnor periculoase, sl deseurffor voluminoase si
transferul lor la operatorii de reciclare/valorificare, optiunea propus5 este colectarea lor cu
ma§ini specializate pentru colectarea §i transportul de§eurilor periculoase. Colectarea se va
realiza dup5 un program trimestrial stabilit la inceputul anului i se va face in puncte fixe, al caror
amplasament va fi adus la cunoOnta de catre fiecare UAT in parte. Atat programul de colectare,
cat §i punctele de stationare a ma§inii vor fi comunicate cetatenilor din fiecare unitate
administrativ- teritoriala la inceputul fiecarui an. De§eurile periculoase menajere colectate vor fi
transportate §i stocate temporar in spatiile special amenajate in acest scop. Preluarea, stocarea
temporar5, precum §i tratarea §i eliminarea de§eurilor periculoase menajere se realizeaza in
conditiile legii. in incinta fiecarei Statii de Transfer i in incinta CMID va fi amplasat cate 1
container (cu capacitate de 35 mc) pentru de§euri periculoase.

Depurile voluminoase constau in de§euri solide de dimensiuni marl, precum mobilier, covoare,
saltele, obiecte man i de folosinta indelungata, altele decat de§eurile de echipamente electrice §i
electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obi§nuite de colectare a de§eurilor nnunicipale.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza colectarea, transportul,
depozitarea §i valorificarea de§eurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice §i
operatori economici.

Depurile voluminoase provenite de la detinatorii de de§euri vor fi colectate periodic de catre
operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit §i aprobat de autoritatea administratiei
publice locale.

Colectarea se va realiza separat, pe categorii de de§euri, prin stabilirea zilelor §i intervalului orar
de a§a natura incat detinatorii de de§euri voluminoase sa poat5 preda aceste de§euri, iar
operatorul serviciului de salubrizare s5 poata asigura colectarea §i transportul periodic al
de§eurilor voluminoase spre instalatiile de stocare temporara.

De§eurile voluminoase vor fi transportate de detinatorul acestora in vederea preluarii de catre
operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatea locala §i amenajate in acest scop §i
unde exist5 cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din
cauza spatiului limitat, de§eurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de
autoritatea administratiei publice locale sau direct la mijlocul de transport in locul/la data/ora
stabilite, astfel incat s5 nu fie incomodata circulatia rutiera.

Colectarea de§eurilor voluminoase se poate face §i direct de la detinatorul acestora, in urma
solicitarii adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor §i cantitatilor
acestora. in aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca o alta data §i ora
decat cea aprobata de autoritatea administratiei publice locale, in cadrul programelor de
colectare a de§eurilor voluminoase, dac5 operatia de colectare, prin corelarea volumului
de§eurilor preluate §i capacitatea de transport afectata, se justific5 din punct de vedere
economic.

In incinta fiecarei Statii de Transfer i in incinta CMID este amplasat cel putin 1 container (cu
capacitate de 39 mc) pentru de§euri voluminoase.

Operatorul trebuie sa alba un sistem de evidenta a gestionarii de§eurilor voluminoase din care sa
rezulte:

a) data in care s-a realizat colectarea, transportul §i depozitarea la instalatia de tratare;
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b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;
c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public §i

privat;
d) cantitatile de deeuri rezultate in urma trat5rii, pe sortimente;
e) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de de§euri.

Nlodalitate de colectare Dotari si caracteristici

Desearttiolurninadie.

Colectare periodica de catre
operatorii de salubritate
specializati, cu anunt prealabil

Autogunoiera compactoare cu ben 5 adAnc5, pentru
aruncarea de§eurilor voluminoase cu mana in camion

Deseun periculoase. ,

Colectare periodica de catre
operatorii de salubritate
specializati, cu anunt prealabil

Camion container, cu diferite cutii §i recipiente pentru diverse
tipuri de dewuri periculoase si cu dispozitive speciale de
protectie, cum ar fi bazine colectoare la fundul containerului.

Numarul de containere pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor voluminoase,
periculoase achizitionate de c5tre DELEGATAR este urmatorul:

Denumire centru de
colectare

ST Bals

Numar containere
deseuri voluminoase

(39 mc)

2

pentru Numar containere pentru deseuri
periculoase

(35 mc

1
..„

ST-Caracal< „,, - "" „, ''' .- - ''' ',, ,e ., , . 'F'. ".L."'dx-,- - • , ;.i. - !;•:...:: . :. .. 4,.., ;•

ST Corabia 2
.„ . .,
'ST ScOrniceiti . .

.
'

_

, 
..„

-- - . ' •,. .. . •
•

,
- , ..:, :, .,r,. 6,1, • :'

..

CMID Balteni 2 1

TOTAL containere speciale:
,
 •:. :,..,..-; . .f.a.:1:•,,,-...57,-„ ... ...„ ' •  5

Echipamentele mobile (m4nile de transport) pentru colectarea de§eurilor speciale - periculoase
si voluminoase- fac parte din investitiile prioritare, dar vor fi puse la dispozitie de catre operatorii
de salubritate. In cadrul amplasamentelor destinate realizarii ST si CMID sunt prevazute spatii
destinate amenajarii depozitarii temporare in containere a acestor categorii de deseuri speciale.

Transportul deseurilor de la punctele fixe de colectare la cele 4 statii de transfer sau la Centrul de
Management al Deseurilor se va face, conform Proiectului, de catre operatorii de salubrizare prin
mijloace de transport adecvate.

Pentru colectare este recomandata folosirea combinata a dou5 tipuri de camioane compactoare:
camion pe 3 osii de 16 m3(sarcina utile de 8 to) §i camion pe 3 osii de 24 m3(sarcina utila de 12
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to), jar alegerea acestora pe anumite rute s5 se fac5In functie de volumul total de
deseuri si de posibilitatile de acces.

In Studiul de Fezabilitate s-a considerat ca:

• 75% din deieurile urbane vor fi colectate de camioane de 24 m3, 25% de camioane
de 16 m3 (unde volumul permite aceasta);

• 100% din deieurile din mediul rural vor fi preluate de camioane de 16 m3.

Numarul de vehicule necesar transportului deseurilor reziduale si reciclabile de la punctele de
colectare la cele 4 statii de transfer sau direct la CMID Balteni va fi calculat pentru fiecare zona de
colectare in parte, conform breviarului de calcul aprobat de Ordinul ANRSC nr.111/2007
specificul local. Tipul i dotarea acestora va fi adaptat5 tipului i dimensiunilor containerelor puse
la dispozitie atit de Delegatar, cat i de catre Operatorul de salubrizare.

Mijloacele de transport necesare colectarii deseurilor de la punctele de colectare vor fi puse la
dispozitia SMID de catre operatorii de salubritate. Operatorii vor avea dreptul sã propun5
autogunoiere de alte capacitSti, i in consecint5 pot modifica i numSrul acestora, cu conditia
asigurkii colect5rii tuturor deieurilor.

5.2.2 Componenta 2- Transferul deseurilor

Prin proiect In judetul Olt s-au construit 4 statii de transfer (ST): Bali, Corabia, Caracal
Scorniceiti. Noile ST vor fi echipate cu un sistem de cantarire i raportare, containere-birouri,
containere (25m2 fiecare) pentru deieuri reziduale i alte echipamente. Avand in vedere
distantele man i de la zonele de colectare la depozitul ecologic, judetul va fi Imp5rtit in 5 zone de
colectare. Fiecare statie de transfer se va constitui intr-un centru de colectare, In timp ce zona
arondata Centrului de Management al Deseurilor (cuprinzand si depozitul ecologic) de la B5Iteni
se va constitui in cel de-al cincelea centru de colectare.

Statiile de transfer vor avea urmatoarele capacitati maxime:

• Statia de transfer Bals — 15.086 tone/an;

• Statia de transfer Caracal — 33.584 tone/an;

• Statia de transfer Corabia — 19.992 tone/an;

• Statia de transfer Scornicesti — 7.643 tone/an.

Fiecare statie de transfer va include pe langa zona de transfer si un punct de colectare fluxuri
speciale de deseuri (deseuri voluminoase, deseuri periculoase menajere). Acesta va include 2
containere pentru colectarea deieurilor voluminoase i a cate 1 pentru colectarea celor
periculoase. Deieurile reziduale si reciclabile vor fi transportate de la statiile de transfer la
depozit sau statia de sortare, prin vehicule cu 3 osii i cu containere roll-on/roll-off.

Necesarul de vehicule si containere necesare pentru transferul deseurilor este urmatorul:

Statia de transfer

Nu mar
camioane

Roll-
on/Roll/off
(Operator)•

25m
pentru
rezictual

Numar coptainere necesar

25m
pentru
rezidual

39m-..
pentru

voluminoase '
pentru

periculoase

20 /30



ST Scornicesti  .1

De asemenea, in incinta CMID B5Iteni vor fi puse la dispozitie 1 container de 35 mc pentru
dwuri periculoase i 2 containere de 39 mc pentru dwuri voluminoase de catre DELEGATAR..

Principalele rute de transport pana la Balteni sunt:

• Statie de transfer I: Bal, cu acces bun la DN 65;

• Statie de transfer II: Caracal, cu acces bun la DN 6i DN 64;

• Statie de transfer III: Corabia, cu acces bun la DN 54 *I DN 541;

• Statie de transfer V: Scornice§ti, cu acces bun la DJ 657D.

Exceptand accesul direct la depozitul ecologic, care va utiliza drumurile comunale i alte drumuri
de acces, pentru toate transferurile de de§euri se folose§te sistemul rutier national i cel
judetean. Pe aceste drumuri este posibil5 i circulatia vehiculelor de mare tonaj.

5.2.3 Componenta 3— Centrul de Mangement al Deseurilor Balteni

5.2.3.1 Statia de sortare Balteni

0 statie de sortare este localizat5 la noul amplasament de depozitare de la Balteni §i va beneficia
de dotarile acestuia (cantar, ciao:lire administrativ5 comun5) §i va deservi Intregul judet. Statia de
sortare este impartita in 3 sectoare principale: hala de receptie, hala de sortare, hala de
depozitare.

Statia de sortare are o capacitate maxima de 29.800 tone/an. In cadrul statiei de sortare vor fi
sortate atat deseurile de hartie si carton, cat si deseurile de plastic si metal colectate separat.
Capacitatea maxima a statiei de sortare se poate atinge in conditiile functionarii cu 3
schimburi/zi, 6 zile/saptamana.

5.2.3.2 Depozitul conform Balteni

Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Olt cuprinde un depozit, realizat la
Balteni, in vecintatea celui mai mare generator al judetului, Municipiul Slatina. Depozitul de la
Balteni va avea doua celule. Capacitatea totala a depozitului va fi 3.560.000 mc. Capacitatea
primei celule este de 880.000 mc si va fi suficienta pentru perioada 2012-2023.

Proiectarea depozitului, care este instalatie IPPC, s-a realizat in conformitate cu legislatia in
vigoare. Levigatul colectat din de la depozit va fi epurat in statia de epurare proprie prevazuta cu
treapta biologica. Efluentul statiei de epurare a levigatului va 0 deversat in apa de suprafata.
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Zona depozitului include un drum perimetral de acces, un drum de acces pentru
compactoare, o statie de tratare a levigatului §i un sistem de ardere a gazului de depozit. Pe
nnasur5 ce depozitarea va avansa, se vor construi rampe care sa permit5 vehiculelor de colectare
§i transport s5 ajung5 In zona de desc5rcare. Se va folosi un compactor pentru a m5ri densitatea
de§eurilor Ingropate.

CMID B5Iteni include pe lang5 Statia de Sortare si depozitul conform §i o platforma de stocare
temporara a dewurilor voluminoase i periculoase (ca §i in cazul ST).

5.2.4 Componenta 4 -Inchiderea depozitelor neconforme

In judet exista 6 depozite neconforme, ce urmeaza a fi inchise in cadrul proiectului:

• Depozitul neconform Slatina - suprafata 4 ha, sistare activitate de depozitare in anul 2007;

• Depozitul neconform Draganesti Olt - suprafata 2 ha, sistare activitate de depozitare in
anul 2009;

• Depozitul neconform Scornicesti - suprafata 2 ha, sistare activitate de depozitare in anul
2009;

• Depozitul neconform Caracal - suprafata 6 ha, sistare activitate de depozitare in anul
2017;

• Depozitul neconform Corabia - suprafata 2,3 ha, sistare activitate de depozitare in anul
2017;

• Depozitul neconform Bals - suprafata 3,2 ha, sistare activitate de depozitare in anul 2017.

Inchiderea depozitelor neconforme s-a realizat conform prevederilor legislative in vigoare (HG
349/2005 privind depozitarea deseurilor si Ordinul 757/2004 privind Normativul de depozitare).

Monitorizarea post-inchidere a acestora se va efectua de catre operatorul depozitului de la
Balteni, dar paza lor va fi in sarcina unitatilor administrativ teritoriale proprietare ale terenurilor
pe care au functionat depozitele neconforme.

6. ANALIZA INSTITUTIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI DE
SALUBRITATE IN JUDETUL OLT

6.1 Cadrul general

Avand in vedere cadrul instiutional stabilit la nivelul judetului Olt si intentia beneficiarilor de a se
asigura finantarea crearii Si dezvoltarii infrastructurii serviciului de salubritate la nivelul judetean
prin fonduri nerambursabile ale U.E., prin intremediul POS Mediu, materializata in principal prin
incheierea Contractului de Finantare 132032/28.04.2011 intre Ministerul Mediului si Padurilor Si
Consiliul Judetean, cu avizul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Olt — Eco" (aprobat prin
Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor 1292/27.04.2011), elementele cadrului institutional si
modalitatea de impementare a proiectului sunt date de conditionalitatile impuse prin POS
Mediu.
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Toate conditionalitatile/cerintele POS Mediu se afla in deplina consonanta Cu
prevederile legate in mentionate anterior, la punctul 3 din prezentul document, iar nerespectarea
acestor cerinte va avea ca efect neindeplinirea conditionalitatilor impuse prin Contractului de
finantare si pe cale de consecinta pierderea/rambursarea finantarii.

In urma intocmirii documentatiei aferente aplicatiei (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu,
analiza institutionala, strategie de achizitii) s-a concluzionat ca singura modalitate viabila de a se
asigura conformarea cu cerintele impuse prin Directivele Europene este cea prin care se
efectueaza regionalizarea serviciului in conformitate Cu cerintele POS Mediu si desemnarea
operatorilor in urma derularii procedurii de achizitie publica.

6.2 Entitati principale implicate

Regionalizarea presupune in primul rand existenta unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara
(ADO, deja constituita la nivelul Judetului Olt — "Olt - Eco", iar un rot important il are Consiliul
Judetean.

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 (ADI) este Infiintata de comun acord de catre Cl
Consiliile locale din judet. ADI este responsabila pentru realizarea politicilor §i strategiilor
regionale de gestionare a de§eurilor, pentru monitorizarea generala a implementarii
proiectului §i a progresului inregistrat de acesta, pentru punerea la punct a colect5rii §i
depozit5rii dewurilor, In strans5 consultare Cu consiliile locale ale ora§elor §i comunitatile
locale implicate.

• Consiliul Judetean este membru ADI, va fi beneficiarul proiectului §i va fi responsabil de
managementul, implementarea §i realizarea aranjamentelor legate de exploatare, in
conformitate cu statutul ADI. Pentru a indeplini aceste sarcini, CI a Inflintat o unitate de
implementare a proiectului. De asemenea CJ va asigura flnatarea proiectului.

6.3 Delegarea managementului serviciilor

Delegarea managementului serviciului de salubrizare catre operatori se va realiza prin licitatii
publice. Contractele de delegare vor fi atribuite de ADI sau de CJ, In numele §i din partea
prim5riilor implicate membre ale ADI. Membrii ADI au aocrdat imputernicirea necesar5, acordat5
prin propriul statut §i prin deciziile Consiliului Local de aprobare a asociatiei. Contractul de
delegare care va acoperi exploatarea depozitului si a facilitatilor existente va fi semnat intre Cl§i
operatorul privat. Pentru activitatea de colectare si transport la facilitatile de sortare si transfer
contractul va fl semnate Intre ADI §i diferiti operatori privati pentru colectarea §i transportul
de§eurilor, acoperind zonele din jurul statiilor de transfer.

Pe baza analizei efectuate odata cu intocmirea documentatiei in baza careia s-a incheiat
Contractul de Finantare, zona Judetului a fost Impartita In 5 zone de colectare; 4 sunt dotate cu
statii de transfer, fiecare statie find punctul central unde vor fi aduse de§eurile colectate.
De§eurile din zona aferenta depozitului central vor fi transportate direct, f5r5 a fi procesate la
statia de transfer.

De la statute de transfer din Bal, Corabia, Caracal i Scornice0 , de§eurile sunt transportate cu
camioane separate la depozitul central, care va fi construit la B5Iteni. Accesul la facilitatile
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sistemului de management al deseurilor va fi permis doar unitatilor administrativ
teritoriale care respecta conditionalitatile impuse prin proiectul finantat prin POS Mediu.

Conform cerintelor POS Mediu, pentru a se administra eficient resursele viitoare disponibile
pentru gestionarea de§eurilor municipale, serviciile pentru implementarea proiectului i pentru
colectarea, transportul, transferul, tratarea §i depozitarea deseurilor vor fi stabilite pe baza
procedurilor de licitatie public5.

Cu privire la licitatiile din faza de operare:

• Consiliul Judetean va semna contractul pentru managementul §i exploatarea centrului de
gestionare a de§eurilor (inclusiv depozitul §i facilitatile de tratare ce vor fi construite)
monitorizarea depozitelor neconforme frichise prin project, cu operatori (selectati In urma
licitatiei); CJ va informa Adunarea General a ADI cu privire la implementarea contractului
de operare a CGD, ADI monitorizand permanent modul in care contractul este executat.

• Activit5tile relationate statiilor de transfer (exploatarea §i sistemul de transport al de§eurilor
la CGD sau CMID) vor fi atribuite operatorului CMID B5Iteni.

Colectare
deleuri
rnenaiere

Ackninisttarea

statte(i) de

Management

Coo —el
Transcxxt

Depodtare
transfer la Cal -sabre

Colectare
deleuri CII

CAS - cornpostare

Dorneniut de apricare

a contractalcr de

molectare

Dorneniul de aptioare a contractetor inotteiate cu operator:1 centrelor de

gestionare a deleunlor

Figura 3: DOMENIUL DE APLICARE PROPUS IN CONTRACTE

6.4 Proprietatea i administrarea infrastructurii

In aplicarea prevederilor art.10 alin. 6 al Legii nr. 51/2006 §i art. 61 at Legii nr. 101/2006, toate
bunurile aferente sistemului de management integrat at de§eurilor vor intra in domeniul public at
judetului §i In concluzie autoritatea responsabila pentru activitatile desf4urate prin exploatarea
acestor bunuri va fi consiliul judetean.

In cazul infrastructurii create prin proiecte Phare, aceasta va ramane in proprietatea unitatii
administrativ-teritoriale in domeniul public al c5reia se af15 §i in prezent, dar va fi pusa la
dispozitia operatorilor selectati prin licitatie publica.

Pentru a se asigura administrarea, bunurile vor fi puse la dispozitia operatorului In conformitate
Cu prevederile art.24 alin. 1 lit.b) din Legea 51/2006 care stabilewe c5 bunurile ce compun
sistemele de utilit5ti publice prin internnediul carora sunt furnizate/prestate serviciile de utilitSti
publice pot fi puse la dispozitie §i exploatate in baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului. Se considera c5 aceasta modalitate respect5 i prevderile OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ, care la art. 108 lit. e) precizeaza c5 bunurile pot fi valorificate prin alte modalit5ti
prev5zute de lege, punerea la dispozitia operatorilor find o modalitate prev5zuta de legea mai
sus mentionat5, care are caracter de lege speciaI5, in raport de prevederile OUG 57/2019.
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7. TAXA/TARIFUL DE SALUBRITATE

Prin Poiectul finantat prinn POS Mediu s-a agreat stabilirea unui sistem de tarife pentru SMID din
judetul Olt, pe baza principiilor care se regasesc in statutul ADI, care vor include costurile de
administrare, de operare §i de investitii.

In ceea ce privete producatorii de dewuri, s-a propus stabilirea unei taxe de salubritate — vizand
producatorii de de§euri solide — pe criteriul zonei in care îi au ace0a domiciliul (mediul rural
sau urban). Deoarece nu este fezabil s5 se masoare cantitStile de dewuri menajere generate in
prezent la nivelul gospod5riilor, se propune ca taxa s5 fie aplicata per persoan5. Aceasta va
reflecta principiul „generatorul pl5tete", potrivit c5ruia cel care genereaza cantitSti mai marl de
dewuri (de ex., locuitorii zonelor urbane, unde generarea pe cap de locuitor este mai mare deck
In mediul rural) plate§te mai mult deck acela care genereaz5 mai putine (de ex., locuitorii din
mediul rural).

Cu privire la de§eurile produse de utilizatorii comerciali, industriali §i institutionali (ICI), se
propune ca ace0a s5 pl5teasc5 o taxa de salubrizare direct c5tre CL, in conformitate cu taxa de
salubrizare stabilita prin SR 13400: 2007. Ulterior, exista posibilitatea s5 se stabileasc5 o taxa a
c5rei contravaloare va fi pl5tit5 de utilizatorii ICI catre CL, in conformitate cu taxa urbana de
salubrizare (tarif per tona de de§euri) §i cu cantitatea de de§euri generate pe an.

Taxa va acoperi toate costurile administrative, operationale, de intretinere i de investitie legate
de sistemul de management at dwurilor. Taxa va fi colectat5 de Consiliile Locale, care vor
asigura plata operatorilor serviciului, pe baza avizului dat de ADI OLT-ECO sau in functie de cadrul
legal existent vor varsa sumele colectate de la populatie catre ADI, iar acesta va efectua plati
catre operatori, i resursele financiare pentru constituirea Fondului IID de catre proprietarii
infrastructurii puse la dispozitia operatorilor.

La nivelul aplicatiei de finanate a fost realizata o analiz5 a diferitelor optiuni pentru tarifele de
colectare §i, in baza acesteia, s-a stabilit urmatorul mecanism de plat5:

• 0 taxa de salubrizare, colectata de municipalinti de la utilizatori — populatie, agenti
economic i institutii publice, care va acoperi costurile pentru colectarea de§eurilor, transport §i
adnninistrarea la statia de transfer, transportul dewurilor la depozite, administrarea CMID §i toate
celelalte cerinte financiare necesare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management
al de§eurilor §i s5 poat5 acoperi planul investitional.

• Operatorii de colectare vor fi pl5titi din bugetele locale cu o suma globaI5, in functie de
eficienta §i eficacitatea operatorului (determinate cu ajutorul indicatorilor de performanta
stipulati in contractele de delegare) i m5suratorile efectuate pe podurile cantar.

• Operatorul CMID §i at statiilor de transfer va fi platit din bugetele CL cu o suma in
conformitate cu eficienta §i eficacitatea operatorului (determinate cu ajutorul indicatorilor de
performant5 stipulati in contractele de delegare) i masuratorile efectuate pe podurile cantar.

La stabilirea nivelului veniturilor din cadrul proiectului s-a avut in vedere necesitatea constituirii
unor fonduri care sa permita in principiu intretinerea, inlocuirea i eventuala dezvoltare (fondul
IID) a infrastructurii serviciului. in acest mod se va asigura respectarea prevederilor OUG
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198/2005 privind constituirea, alimentarea §i utilizarea Fondului de intretinere,
Inlocuire §i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice

care beneficiaz5 de asistent5 financiar5 nerambursabil5 din partea Uniunii Europene. Alimentarea
acestui fond se va face prin redeventa incasat5 de la operator.

Pentru determinarea acestor venituri se vor avea In vedere prevederile HG Nr. 2139 din 30-
noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea §i duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe.

In cadrul taxei ce va fi plkit5 de c5tre beneficiarii sistemului (populatie, institutii i agenti
economici) se va stabili o component5, determinat5 pe baza prevederilor legate de mai sus, care
va asigura inlocuirea i eventuala dezvoltare a infrastructurii si care va fi Arsat5 de ckre in contul
proprietarilor infrastructurii pentru constituirea fondului IID, in cazul facilitatilor
create/dobandite prin proiecte finantate prin fonduri europene nerambursabile, sau pentru plata
redeventei pentru bunurile puse la dispozitie de unit5tile administatriv teritoriale.

Nivelul tarifului estimat este prezentat in Strategia de fundamentare a concesiunii.

Este posibil ca in urma derul5rii procedurilor de achizitie pentru delegarea serviciului, nivelul
maxim indicat mai sus s5 se diminueze in functie de nivelul indicat de operatorii participant' la
procedur5, jar ulterior ajustarea si modificarea tarifelor sa se realizeze in conformitate cu
prevederile legate existente la momentul respectiv.

In conformitate cu prevederile legate in vigoare tariful se va ajusta pentru a se asigura cre§terea
tarifelor in termeni reali astfel ?mat s5 se asigure acoperirea costurilor de operare §i de
intretinere a activelor, in conformitate cu Cererea de finantare.

Implementarea instrument economic pl5tqte cat arunci se va efectua in cursul derul5rii
contractului. Autoritatea contractant5 va avea dreptul, in cursul execut5rii contractului de a face
plki i in functie de doar costurile efective ale operatorului, in m5sura in care se va aprecia c5 in
acest mod se asigur5 implementarea instrumentului economic pl5tqte cat arunci.

8. RISCURI

La momentul intocmirii acestui document, avand in vedere prevederile legate in materia
achizitiilor publice, respectiv art.229 — 230 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, i
art.7 — 8 din Legea nr.100/2016 prin care se solicit5 identificarea riscurilor de operare au fost
identificate riscuri de operare in sarcina operatorilor, astfel cum sunt definite de prevederile
legale In materie i care sunt precizate atat in strategiile de contractare, cat i in documentatia de
atribuire.

MOTIVELE CARE JUSTIFIC.A DELEGAREA SERVICIILOR

Motive de ordin institutional

Principalul motiv care duce la necesitatea delegkii serviciilor este dat de conditionalit5tile POS
Mediu, reflectate corespunzkor in Contractul de finantare incheiat intre Consiliul Judetean Olt si
Ministerul Mediului §1 Schimb5rilor Climatice prin Directia General5 AM POS Mediu, in calitate
de Autoritate de Management.

S-a considerat c5 pentru efectuarea unor servicii conforme cu normele legate in materie i cu
aquis-ul comunitar, este necesar5 crearea unei infrastructuri adecvate ceea ce a presupus
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realizarea unui proiect in valoare de 161.505.544 lei, din care 118.287.938 lei fonduri
europene nerambursabile, prin care sä se realizeze infrastructura care sã permit5 aceast5

conformare. Conformarea cu normele legate i cu aquis-ul comunitar presupun in primul rand
urmatoarele

- Colectarea s5 se efectueze selectiv pe trei fractii de dewuri reciclabile - hartie+carton,
metal+plastic §i sticI5, la care se adauga fractia umed5 (reziduala).

- Reducerea cantitatii de deseuri municipale biodegradabile depozitate in 2016 la 35% din
cantitatea totala generata in 1995.

- Pentru deseuri din ambalaje — atingerea obiectivelor globale de reciclare de 60% pentru hartie si
carton, 22,5% pentru plastic, 60% pentru sticla, 50% pentru metal si 15% pentru lemn pana in
2013.

Conditionalitatile cuprinse in anexele Contractului de finantare (Studiu de fezabilitate, Cererea de
finantare i Analiza institutional5) stabilesc obligativitatea delegarii serviciilor unor operator'
desemnati in urma unor proceduri competitive de achizitie publica. In caz contrar toate
cheltuielile efectuate vor fi considerate neeligibile, din cauza nerespect5rii conditiilor prev5zute in
contractul de finantare.

Fezabilitatea economico —financiar5

Estimarea costurilor i veniturilor pe intreaga perioada de delegare inclusiv identificarea i
cuantificarea financiar5 a riscurilor trebuie sa conduca la stabilirea unor taxe reale i acceptate de
toti utilizatorii. In analiza fezabilitatii economice, principalul indicator pe care il urmaresc toti
utilizatorii it constitue taxa practicata. Aplicarea de catre operator a preturilor i taxelor aprobate
este obligatorie.

Preturile §i taxele avizate trebuie sa respecte urmatorele cerinte:

1. Asigurarea furniarii/prestarii serviciilor la nivelurile de calitate i indicatorii de performanta
stabiliti .

2. Realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe
perioada angajata i asigurarea unui echilibru intre riscurile i beneficiile asumate de partile
contractante.

Art. 28, alin. 2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localit5tilor, actualizat5,
prevede ea „investitiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru
reabilitarea, modernizarea §i dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de catre
ace§tia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare".

La alin. 3 at aceluia0 articol se prevede ca "investitiile in infrastructura specifica serviciilor de
salubrizare care se realizeaz5 din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri
de retur; bunurile astfel realizate raman in proprietatea operatorilor pe toata durata contractului
de delegare a gestiunii §i revin de drept la expirarea contractului gratuit §i libere de once sarcini
unitatilor administrativ — teritoriale find integrate domeniului public al acestora.
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In contractul de delegare a gestiunii se vor mentiona bunurile de retur, respectiv modul
de repartitie a categoriilor de bunuri realizate de operator pan la incetarea, din once cauz5, a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare".

Argumente care stau la baza concesion5rii prin licitatie public5 a serviciului de salubrizare:

> conform criteriilor de selectie, ofertantii vor primi puncte la evaluare pentru angajarea
forte' de munch' pe plan local, ceea ce va duce la sc5derea num5rului de omeri i, implicit,
la o crqtere a puterii de cump5rare;

> prin realizarea de licitatie deschis5 se va putea obtine selectarea unui operator care sa
ofere raportul optim intre nivelul taxelor i calitatea serviciilor;

> cregerea veniturilor bugetului local datorit5 atragerii de investitori in zon5 odat5 cu
dezvoltarea infrastructurii;

> crearea de locuri de munc5 pentru profesii variate i nivele de preg5tire diferite -
muncitori necalificati pan5 la ingineri cu experient5;

> recalificarea populatiei tinere.

> Avand in vedere incas5rile din prestarea serviciilor de delegare precum i cheltuielile
necesare administrarii serviciului de salubrizare, rezult5 a delegarea este fezabil5 din
punct de vedere economic.

Motive de mediu

In cazul gestiunii directe, realizat5 prin intermediul unor operatori de drept public —
compartimente organizate in structura autorit5tilor adminitratiei publice locale sau servicii
subordonate — operatorul nou infiintat nu va avea experienta necesar5 oper5rii unor astfel de
instalatii, existand riscul, mai ales la inceputul activitatii, aparitiei de neconformit5ti.

Altfel, in cazul gestiunii delegate, va fi vizat5 selectarea unui operator cu experient5 in domeniu,
criteriile de selectie ce vor fi propuse in Documentatia de atribuire putand favoriza operatorii care
au implementat sistemul ISO 9001 i/sau 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune intr-o
performant5 ridicat5 in ceea ce privege managementul mediului.

Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune direct5 sau delegat5), operatorul public
sau privat va opera in lirnitele actelor de reglementare a activit5tii emise de autoritatile de mediu
competente, neputand exista derog5ri de la incadrarea in limitele stabilite de acestea.

Practic, alegerea optiunii gestiunii delegate asigur5 selectarea unui operator cu o mai mare
experient5 in domeniu, i care va putea gestiona activitatea in conditiile unui management
performant al calitatii mediului.

Motive sociale

Urmand rationamentul prezentat mai sus, din punct de vedere at protectiei s5n5t5tii populatiei,
alegerea optiunii gestiunii delegate este preferat5 deoarece asigur5 selectarea unui operator cu
experienta in domeniu, care va aplica standarde ridicate de protectie a mediului, implicit a
s5n5t5tii populatiei rezidente.
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Oricum, indiferent de modul de operare ales, operatorul va opera in limitele actelor de
reglementare a activitatii emise de autoritatile competente privind protectia munch, neputand
exista derogari de la incadrarea in limitele stabilite de acestea.

Concluzii

Avand in vedere conditionalit5tile de mai sus se impune ca gestiunea servciului sa se realizeze
prin modalitatea gestiunii delegate. Conditionalit5tile care au stat la baza aprobarii proiectului
impun de asemenea ca pentru prestarea serviciilor care au fost vizate de proiect s5 se Incheie un
contract atribuit in urma unei proceduri competitive, asigurandu-se astfel delegarea gestiunii
servicului.
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Anexa nr. 2 - Sectiunea I la proiect H.C.L. nr. 179/29.07.2020

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE, ADFtESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Dentunire oficiala: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO

Adresi : MinAstirii nr. IA7:722.

Localitite:Slatini iZSSS::•- "7: : Cod postal:230019 Tara:ROinania '' 3:3 . 2;
. -3.

'"Punct(e) de contact: 1,

:In atentia:Florinlionut Barba.. •.

, Telefon:0249/420411
..... '

33
 .

:7'
'

•
„

E-niail:olt 'eco ihoo.com!, ; ,Fwe0249/420411,,
, .

Adresa/ele de intemet (daca este cazul):

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

Adresa profilului ctimparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:

WI Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

o Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau doctunentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

13 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

o Altele: completati anexa 4.11

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

IZI Ptmctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

o Altele: completati anexa Au!

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile: 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

1.2) TIPUL AUTOR1TATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE

PRINCIPALE)

o Minister sau once alta autoritate nationala sau federala, inclusiv
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

o Agentie/birou national sau federal

o Colectivitate teritoriala

o Agentie/birou regional sau local

o Organism de drept public

o Institutielagentie europeana sau organizatie europeana

o Servicii publice generale

o Aparare

o Ordine si siguranta publica

o Mediu

o Afaceri economice si ftnanciare

o Sanatate

Constructii si amenajari teritoriale
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Altele

a Protectie sociala

a Recreere, cultura si religie

a Educatie

0 Altele (precizati): administratie publics locala

o (precizati):

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante da VI nu a

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

11.1) DESCR1ERE

11.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activitAtilor de colectare f i transport a de§eurilor municipale li altor
fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt

11.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrari 13 B) Produse o c) Servicii 0

Executare o

Proiectare si executare a

Executarea, prin once a

mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Cumparare a

Leasing o

Inchiriere o

Inchiriere Cu optiune de o

cumparare

0 combinatie intre acestea o

Categoria serviciilor

16 Servicii de elhninare a de§eurilor *i a
apelor uzate menajere;servicii de
igienizare §i servicii similare

Locul principal de executare

Cod NUTS cocoa°

Locul principal de livrare

Cod NUTS 000000

Locul principal de prestare

Judetul Olt

Cod NUTS RO 414

11.1.3) Procedura implies

Un contract de achizitii publice 0

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) a

Incheierea until acord-cadru o

11.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)

Acord-cadru cu mai multi operatori econornici a

Numarul 000 sau, dupa caz, numarul maxim arm de
participanti la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic o

Posibilitatea de a relua competitia Cu semnatarii acordului
cadni
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da o nu o Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP:

da o nu 0

Durata acordului-cadru: Durata in ani: no sau in luni: non

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru:

Daca durata acordului-cadru depA§e§te 4 ani:

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata

Valoarea estimata fara TVA:

a acordului-cadru (dupa caz; numai

Moneda:
Moneda:

in cifre):

sau intervalul:

intre si

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):

11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a acbizitiei/achizitiilor

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal

Obiect principal 90511000 — 2 Servicii de colectare a dqeurilor

menajere

Obiect(e) suplimentar(e) 90512000 — 9 Servicii de transport de dqeuri

menajere

90500000 — 2 Servicii privind de§eurile menajere

*i dewurile

11.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) da VI nu o

11.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati da o nu El

11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da o nu WI

HI) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI

11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa car, toate loturde si toate optiunile)

3



Serviciile delegate de catre Autoritatea Contractanta includ:

activitatea de colectare i transport a de§eurilor municipale §i altor fluxuri de dqeuri, componente ale serviciului de salubrizare
de pe raza judetului OIL CantitAtile anuale estimate stmt de 81629 tone. Redeventa este de 1,141,608.4 lei anual, jar valoarea
aferenta procentuIui de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) lei.

Dupa caz, valoarea estimata fara WA (numai in cifre): 209381.650,2 Moneda: RON

sau intervalul: intre si Moneda:

11.2.2) Optiuni (dupa caz)

da o nu El

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor opthmi:

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:

in luni: no sau in zile: noon (de la data atribuirii contractului)

Numarul de prelungiri posibile (dupa caz): non sau interval: intre Don si non

Daca se cunoaste, (in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevazut al contractelor
ulterioare: in luni: no sau in zile: noon (de la data atribuirii contractului)

11.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in ccrzul contractelor
de concesiuni)

11.3) DUFtATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata in luni: 96 de la data emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

114.1. Ajustarea pretului contractului da 10 nu o

Terifele vor putea fi modificate sau ajustate potrivit prevederilor legate in vogoare, respectiv Ordinului ANRSC nr.I09/2007

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitAtile specifice

serviciului de salubrizare a localitAtilor.

Parametrul de ajustare va fi indicele preturilor de consum. Formula de ajustare este

[Delta(ct) + Delta(ct) x
Delta(t) = ,

Delta(ct) - crqterea cheltuielilor totale determinate de influentele reale primite in costuri;

ex, - cota de profit a operatorului;
Q - cantitatea programatA in unitAti de mAsurA specifice, luatA in calcul la nivelul avut in vedere la detenninarea tarifului

actual.

Modificarea tarifelor se face cu respectarea dispozitiilor anterioare si potrivit formulei:

T(1) = T(0)+ Delta(t) tmde : T(0) - tariful actual, T(1) - tariful modificat , Delta(t) — cresterea de tarif, Delta(t) = [Delta(ct) +
Delta(ct) x IN/ Q, wide: Delta(ct) - cre§terea cheltuielilor totale determinate de influentele reale primite in costuri;
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r% - cota de profit a operatorului;
Q - cantitatea programata In unitiiti de masura specifice, luata In calcul la nivelul avut In vedere la determinarea tarifului

actual.

SECTIUNEA HI: INFORMATH JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

Ma) CONDITH REFERITOARE LA CONTRACT

M.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

111.1.1.2) Garantie de participare da IZI nu o

Garantia de participare de 523.454 lei. Forma de constituire:

a) Cuantumul garantiei de participare: 523.454 lei. Pentru calculul echivalentei garantiei de participare se va avea in vedere

cursul comunicat de B.N.R. si valabil pentru data publicarii anuntului de participare;

b) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la tennenul limita stabilit pentru pritnirea ofertelor.

c) Garantia de participare se va constitui, in conformitate Cu prevederile art. 35 si art. 36 din H.G. nr. 395/2016, prin:

Virament bancar In contul autoritatii contractante ., cont IBAN Nr.R0 , deschis la Banca sau printr-un

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, In conditiile

legii.

Nota nr. 1:

In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de

asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin informatiile din documental pus la

dispozitie. Garantia de participare se depune pana la termenul limits stabilit pentru depunerea ofertelor;

Nota nr. 2:

In cazul participarii la procedure cu oferta comtma, garantia de participare trebuie constituita In numele asocierii si sa

mentioneze ca acopera In mod solidar toil membrii grupului de operatori economici;

Nota nr. 3:

Garantia de participare etnisa in alto limba decat romana va fi prezentata Impretma cu traducerea autorizata In limba romana.

III.1.1.b) Garantie de buna executie da IZI nu a

Garantia de Buna Executie se constituie anual si se mentine pe toata Durata Contractului. Cuantumul Garantiei de Duna

Executie este de 10% din valoarea anuala a contractului, fare TVA. Ofertantul declarat castigator va constitui Garantia de

&ma Executie, in functie de valoarea contractului si ova mentine In vigoare pe toata Durata Contractului In favoarea

Delegatarului/ADI. Valoarea contractului va fi calculata ca produsul dintre tarifele ofertate i cantitatile de de§euri estimate

care trebuie gestionate. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare

emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, In conditiile legii, i devine anexa la

contract in conditiile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui

i prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui

garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus eel mai tarziu In termen de 5 zile lucratoare de la data

semnarii contractului. c) Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42

alin.2 din H.G. nr. 395/2016.

111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local al unitatilor administrativ teritoriale deservite

111.13) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)
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Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016. (Formularul 5).

IIL1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) da o 1111 RI

Daca da, descrierea acestor conditii 

D1.1.5. Legislatia aplicabila
a) Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale
si a contractelor de concesiune de lucrari Si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si ftmctionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
e) Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
0 Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
g) Ordin ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilize, ajustare sau modificare a tarifelor
penh-u activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
h) Ordin ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015;
i) Instructiuni ernise de A.NA.P. in aplicarea legislatiei in materia achizitiilor publice.
j) Legislatia specifica in domeniul prestarii serviciilor de salubrizare.

Hill) CONDITH DE PARTICIPARE

111.2.1) Situatia personals a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau at profesiei

I11.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Toate documentele intocmite / anise de catre ofertant in scopul participarii la procedure vor fi prezentate in original si vor fi
semnate cu senmatara olografa.

Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/ juridice romane se permite depunerea
acestora in oricare din fonnele original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform Cu originalul”, iar pentru
persoanele fizice/ juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ,,conform

cu originalur si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare/ selectie vor fi solicitate
intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul/ candidatul este o persoana fizica/ juridica romana sau straina.

In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/ formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului
economic, se va atasa o imputemicire pentru aceasta pentru prezenta procedure de atribuire.

Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 79 din Legea 100/2016 (Formularul 6)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.80 din Legea 100/2016 (Formularul 7)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

Declaratia privind neincadrarea la prevederile art. 81 din Legea 100/2016 (Formularul 8)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

Declaratiile vor fi insotite de Cazier judiciar al persoanei juridice, Cazier fiscal al persoanei juridice si

Certificat de atestare fiscala — eliberat de ANAF, dupa caz, docutnente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul
economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (3), (4), (5), art. 81 am. (2) din Legea nr. 100/2016.

Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligatii
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de plata a impozitelor si taxelor.

Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea
nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79 — 81, attmci va fi acceptata o declaratie pe propria rasptmdere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui
notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca
exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicits informatii direct de
la autoritatile competente.

Declaratia privind neincadrarea la prey. art. 44 din Legea 100/2016 (Formularul 9).

Nota: se solicits atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cc priveste organizarea, derularea si

finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:  

111.2.1.11) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte
eel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate, sucursale i sedii
sectmdare, puncte de lucru. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data lhnita de depunere a ofertelor.

Nota: Obiectul contractului trebuie sa alba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare on
apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/faice straine de a presta serviciile
care fac obiectul prezentului contract, in confonnitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit
Docurnentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul den solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea connmicarii
privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documental in original.

111.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(un, minim(e) necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr.1 1.Declaratie privind cifra de afaceri (Fonnular. nr. 10 —
Declaratie privind cifra de afaceri, Sectiunea — Formulare).
Valorile vor fl exprimate in lei si alta valuta, la cursul mediu
anual comunicat de BNR pentru flecare an in parte.

2. Docurnente justificative: Demonstrarea situatiei economice
si fmanciare se realizeaza prin prezentarea bilantului contabil / /
extrase de bilant / report de audit/report al cenzorilor /
completarea si/sau depunerea unei declaratii privind media
cifrei de afaceri in activitati cc fac obiectul contractului in
ultimii 3 ani fmanciari / once alte documente echivalente.

3. Pentru operatorii economici nereridenti,

a) in masura in care publicarea bilanturilor cantabile nu este
prevazuta de legislatia tarii de origine / tarii in care este stabilit
operatorul economic, attmci acesta va prezenta alte documente
edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei
economice si fmanciare a operatorului economic (Declaratie
notariala din care sa rezulte cifra de afaceri realizata din
activitatea de salubrizare in perioada 2017,2018 si 2019).

Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in
limba romana.

b) in cam! in care ofertantul va prezenta bilanturile contabile,
iar in tara de origine nu se emit bilanturi semestriale acesta va

Cifra medic de afaceri a Ofertantului in domeniul de
activitate aferent obiectului contractului (individual sau
asociere de operatori economici) pentru perioada 2017,
2018 si 2019 trebuie sa fie echivalentul a cel putin
30.000.000 lei

7



prezenta ultimele trei bilanturi contabile anise anterior datei de

depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta insotite de
traducere autorizata in limba romana.

Daca, din motive obiective, justificate coresptmzator,
operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta
documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra
situatia economica si financiara si prin prezentarea altor
documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei
economice si fmanciare si care sa demonstreze indeplinirea
cerintelor minime solicitate.

Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fft
sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana,

indiferent de nature relatiilor juridice existente intre ofertant si
persoana respectiva, in confonnitate cu prevederile art. 76-78
din Legea or. 100/2016.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul
are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea until angajament ferm at persoanei respective, prin

care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele telmice si profesionale invocate, on de
cate on este nevoie pe perioada de derulare a contractului.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in

situatiile care determina excluderea din procedure de atribuire,
conform prevederilor art.79-81din Legea 100/2016. Pentru
sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara
angajamentul fern prezentat trebuie sa garanteze autoritatii
contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in

situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul

derularii contractului. Angajamentul fern al tertului/tertilor

sustinator(i) se va prezenta in original.Documentele anise in

alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere
autorizata in limba romana.

Cerinta nr. 2 Se vor prezenta once documente care sa dovedeasca
indeplinirea cerintei de calificare documentele relevante care
(spre exemplu: depozite bancare, acces la instrumente de
fmantare — linii de credit, alte mijloace fmanciare suficiente
pentru a realiza cash-flow-ul ). Documentul de sustinere a
contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa
contina numele contractului, suma si perioada solicitata.

Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii

sau linii de credit confirmate de banci on alte mijloace

financiare suficiente pentru a realiza cash-flow, pentru o
durata de minim 2 (doua) turn de derulare a contractului, in

valoare 4362117.71 lei sau echivalent (in alta valuta) cc •
vor fi destinate prezentului contract, indiferent de
obligatiile ce ii revin Candidatului in cadrul altor contracte

III.23.a) Capacitates tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(un) minim(e) necesare pentru

evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1. Ofertantul trebuie sa probeze ca in ultimii 3 ani

a prestat in cadrul a maximum 3 contracte servicii similare

cu cele care fac obiectul contractului care unneazA a fi

atribuit, care includ cel putin activitatea de colectare a

deseurilor municipale a 48.000 tone intr-un an (12 hmi

consective).

Sc va complete Formularul 12— Declaratie privind lista
serviciilor efectuate, impreuna cu Anexele 1 si 2 la Formularul

12 si Fisa de informatii privind experienta shnilara -

Formularul 13, pentru contractele cc se doresc a fi prezentate

drept experienta similara.

Operatorul economic ofertant, participantul in nume propriu,
liderul asocierii si asociatii trebuie sa prezinte:

Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate

contractanta sau alte enititAti care asigura identificarea
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cantitAtilor de deseuri mimicipale gestionate. .

Toate acestea prezentate in copie certificata "Conform cu
originalur, purtand stampila si semnatura reprezentantului
legal al operatorului economic care a realizat experienta
similara solicitata.

Pentru situatiile in care serviciile prezentate au fost realizate
intro asociere, se vor lua in considerare doar servicii prestate de
ofertant.

Capacitatea tehnica Si profesionala a ofertantului poate fi
sustinuta, pentru indeplinirea contractului Si de o alta
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
intre ofertant Si persoana respectiva, in confonnitate cu
prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016.

In cazul in care ofertanhil isi demonstreaza capacitatea
tehnica Si profesionala invocand si sustinerea acordata de
catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, on
de cate on este nevoie pe perioada de derulare a
contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu
trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art.79-81din
Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime
referitoare la experienta similara angajamentul ferm
prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante
indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in
care contractantul intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului. Angajamentul ferm al
tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original.

Documentele anise in alta limba decat romana trebuie sa
fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Sc va prezenta Angajamentul privind sustinerea tehnica
(Formular 14) si Anexa la fonnularul 14, in original.

III.23.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare peutru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul trebuie sa fie ceitificat, in domeniul
contractului, de catre de organisme nationale sau
internationale independente acreditate asupra:

- Sistemului de Management al Calitatii SR EN
ISO 9001 sau echivalent;

- Sistemului de Management de mediu SR EN
ISO 14001 sau echivalent.

Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data Ihnita
de depunere a ofertelor.

Ofertantul va prezenta certificatul privind:

Certificat/e einisk de organisme independente care atesta
respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO
9001 sau echivalent sau mice alte probe sau dovezi, in rnasura
in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin
documentatia de atribuire.

Certificat/e ernis/e de organisme independente care atesta
respectarea standardelor de mediu, respectiv ISO 14001 sau
echivalent sau once alte probe sau dovezi, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat
prin documentatia de atribuire.

Daca un grup de operatori econornici depune o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in
parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
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M.2.4) Contracte rezervate (dupa caz) da o nu o

Contractul este rezervat unor ateliere protejate ci

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate ci

I11.3) CONDITH SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICH

1113.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Daca da precizati actele Cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)

da o nu o

1113.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

da o nu o

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

W.1) PROCEDURA DE ATRIBUIFtE

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline El On line o

IV.1.1.6) Tipul procedurii

Licitalie descbisA Fa

W.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERH DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz, bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile

de atribuire)

o Cea mai avantajoasii din punci de vedere economic

o criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea

sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din motive

demonstrabile)

o criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la

negociere sau in documentul descriptiv

Criterii Pondere Intra in licitatie

electronica/

reofertare SEAP

1. Valoarea cea mai scazutA a contractului pe intreaga perioada [lei] 100% Nu El Da

•

Pentru valoarea totaM minima ofertata se va acorda punctajul maxim aferent factorului de evaluare. Pentru

alta valoare oferta. punctajul se va calcula asprel: PI (n) = [valoare minima / valoare oferta (n)] x numarul

maxim de puncte acordat pentru criterk
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Valoarea totall a contractului se stabileste pe baza tarifelor determinate prin fisa de fundamentare aferenta
activitiljii de colectare si transport a deseurilor, a cantitalii anuale indicate fi a numarului de ani de derulare a
contractului

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

( V ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( e ) Direct proportional ( No ) Invers proportional

Punctaj maxim component tehnica coo

W.2.2) Se va organiza o licitatie electronica da o nu IZI

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)

IV.2.3. "Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)"

_

W3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

1V3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FT SV

DO 0 Et a ci 00 DOD 0 0 a a 0 o PI Don°

Altele: -

Moneda in care se transtnite oferta ftnanciara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa fmala de L.E.

IV3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in zile: 120 (de la termenul
limita de pritnire a ofertelor)

W.4. PREZENTAREA OFERTEI

W.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Modul de prezentare a propuneiri tehnice va respecta cerintele din Caietul de Sarcini - INFORMATII PRIV1ND MODUL
DE PREZENTARE A PROPUNERH TEHNICE — art.153.

In cazul nerespectarii cerintelor din documentatia de atribuire oferta va fi declarata neconforma.

Ofertantul / Asociatul / subcontractantii vor prezenta o declaratie (Formular 20) privind faptul ca la elaborarea ofertei au tinut
cont de obligatiile referitoare la conditffle de mediu, sociale si de munca, care sunt la nivel european si national, precum si ca
le vor respects pe parcursul indeplinirii contractului. Irtformatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national care se refera la conditiile de mediu, sociale si de munca, se pot obtine de la: Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor sau pe site-ul: http://www.mmediu.ro, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau
pe site-ul: http://www.nununciiso/j33/index.php/ro/legislatie, Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
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http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Ofertantul va prezenta o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - (Fonnularul 22).

Ofertantul va mentiona in propunerea tehnica care stint partite din propunerea tehnica Si fmanciara care au caracter
confidential, in vederea respectarii prevederilor art. 41 din Legea 100t2016.

W.4.2. Modul de prezentare a propunerii fmanciare

Oferta fmanciara se va intocmi tinanad cont de precizarile din documentatia de atribuire si caietul de sarcini, conform art 154
si Formularul 21 cu anexele aferente si documente suport In sustinerea cuabtumului tarifului ofertat.. Propunerea fmanciara
se va incadra in valoarea totala estimata comtmicata prin documentatia de atribuire. Ofertantul va elabora propunerea
fmanciara astfel incat aceasta sa fumizeze toate infonnatiile cu privire la pret, tarife, prectun si la alte conditii fmanciare si
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate, si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o
persoana imputemicita legal de catre acesta. Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind
modul de prezentare al propunerii fmanciare.

W.43. Modal de prezentare a ofertei

Oferta se depune la sediul OLT-ECO, str , mtmicipiul Slatina, judetul OIL

Ofertele se vor inregistra, Cu numar, data Si ora depunerii.

Dopcumentati va filntocrnitA conform prevederilor caietului de sarcini sectiunea Conlinutul ofertei tehnice

Oferta va fi depusa in 2 (doua) exemplare tiparite (1 original si 1 copie) si tin exemplar in format electronic CD/DVD -
fiecare marcat corespunzator. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii, va prevala originalul. In eventualitatea
unei discrepante intre original Si formatul electronic CD/DVD, va prevala originalul. Copiile si originalul vor fi puse in
plicuri separate. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu
ORIGINAL" si respectiv „COPM". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denurnirea si adresa ofertantului, pentru a pennite retumarea ofertei fara a fi
deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea fmanciara si documentele
de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator. Neconcordanta dintre propunerea tehnicA si
fmanciara si eventualele solicitAri de clarificari ale autoritAtii contractante conduce la declararea ca neconformA a ofertei

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A nu se deschide inainte de data si ore
(stabilite in anuntul de concesionare)".

Plicul exterior va fi insotit de:

Scrisoarea de inaintare (Formularul I)

Infonnatii despre ofertant (Formular 2)

Dovada constituirii garantiei de participare (Formular 3)

Pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de dechidere a ofertelor, altele decat reprezentantul legal al ofertantului,
se va prezenta imputernicire pentru participarea la sedinta de deschidere insotita de copia actului de identitate al persoanei
imputemicite.

Acordul preliminar de asociere, daca e cazul, inclusiv imputemicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la
procedura de atribuire (Formular 4)

Documentele ofertei vor fi tiparite si vor fi semnate Si stampilate de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Filele vor fi
numerotate

Ofertantul va elabora oferta in conforrnitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din
punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest seas documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale.

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum Si de a anexa tin OPIS al doctunentelor
prezentate.

Nu se accepts oferte alternative.

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau fmanciare are ca efect descalificarea ofertantului.
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Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de concesiune on
care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se retumeaza nedeschisa.

Ofertantul va prezenta o lista cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/
subcontractantului/tertului sustinator.

SECTIUNEA VI: INFORMATH SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da o nu 121

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da o an 10

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e).

Tipul de fmantare:

Cofmantare o

Credite exteme cu garantia statului o

Fonduri europene o Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Atte fonduri. o

VI3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut al ofertei. Evaluarea propunerilor fmanciare se va face prin astfel :

Ofertantii vor prezenta tariful, pe baza fisei de fundamentare aferente flecarei activitati, doar pentru primul an de activitate.
Formula de calcul pentru aplicarea criteriului de atribuire stabilit este urrnatoarea :

Pret total contract (PC) = cantitate operata x tarif lei/tona .

Ofertantul a carui valoarea totala pentru primul an de activitate este cea mai mica este declarat cbstigator.

Tariful maximal admis este de : 242.63 lei/tona.

In fisa de fundamentare nu vor fi 'incluse elemente de cost aferente altor activitati Se vor include numai costuri specifice
acestei activitati.
Autoritatea Contractanta recomanda efectuarea vizitei amplasamentelor. Perioada vizitei: de la data publicarii in SEAP pfina
la data limita de depunere a clarificarilor. Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertente 'intre oferta depusa si
situatia wdstenta daca nu participa la vizita pe amplasamente.

VI.4) CAI DE ATA

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Adresa posts's: Bucuresti, Localitatea:, Cod postal:„ Tel., Email:, Fax:, Adresa interact (URL):

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,

Localitate:
Bucuresti

Cod postal: 030084 Tara: Romania
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E-mail:
office®ensc.ro

Telefon: +40 213104641

Adresa Internet
(UL)
http://www.cnsc.ro

Fax: +40 213104642 1+40 218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:

E-mail: Telefon:

Adresa Internet
(URL)

Fax:

VI.4.2) Utilizarea calor de atac (completati rubrica VL4.2 £4 U, dupa caz, rubrica V14.3)

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a calla de atac:

10 zile incepand Cu ziva urmatoare luarli la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal,
conform art. 6 alin.(1), lit.a); art. 8 alin(1), lit.a); sau dupa caz art. 49 din Legea nr. 101/2016.

VI.43) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:

E-mail: Telefon:

Adresa Internet
(URL)

Fax:



•

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII
SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:

Punct(e) de contact:

In atentia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresa Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI
DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG
COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tam:

Punct(e) de contact:

In atentia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresa Internet (URL):

HI) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tam:

Punct(e) de contact:

In atentia:

Telefon:

E-mail: Fax:

Adresa Internet (URL):
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LOT NR. ODD DENUMIRE

ANEXA B

INFORMATII PRIVND LOTURILE

1) DESCRIERE SUCCINTA

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE)

Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz)

Object principal oo.00.00.00-o 0000-o 0000-o

Obiect(e)

suplimentar(e)

oo.00.00.00-o

oo.00.00.00-o

00.00.00.00-0

oo.00.00.00-o

0000-o 0000-o

onoo-o 0000-o

0000-o 0000-0

0000-o 0000-o

3) CANTITATE SAU DOMENIU

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifiv): Moneda:

sau intervalul: intre si Moneda:

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care vafi exprimata valoarea estimata totala)

4) INDICATII PRIVIND 0 ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU 0 ALTA DATA DE 1NCEPERE/DE FINALIZARE (dupa caz)

Durata in hull: Do sau in zile: Elmo

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele

_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre) Moneda:

referitoare la garantia de participare)

- Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot -
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Anent nr. 2 - Sectiunea II la prolect H.C.L. nr. 179/29.07.2020

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

pentru contractul

„CONTRACTUL DE DELEGARE PR1N CONCESIUNE A GESTIUNII
ACTIVITATILOR DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR
MUNICEPALE SI ALTOR FLUXURI DE DESEURI, COMPONENTE ALE
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE PE RAZA JUDET1ULUI OLT"

SECTIUNEA H

CAIET DE SARCINI
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CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL 1 - Dispozifii generate

Art.!

Prezentul caiet de sarcini stabile§te continutul §i modul de intocmire a caietului de sarcini de
care asociatia de dezvoltare comunitara, denumita in continuare ADI OLT-ECO, care fnfiinteaza,
organizeaza, conduce, coordoneaza §i controleaza fimctionarea serviciului de colectare §i transport
pe teritoriul judetului Olt §i care are totodata atributia de monitorizare i exercitare a controlului cu
privire la prestarea serviciului de salubrizare mentionat mai sus, indiferent de forma de gestiune
adoptata.

Art.2

(1) Caietul de sarcini s-a intocmit in concordantA cu necesitatile objective ale consiliilor
locale, §i ADI OLT-ECO, cu respectarea in totalitate a regulilor de baza precizate In prezentul
caiet de sarcini §i In regulamentul serviciului de salubrizare al judetului Olt.

(2) Caietul de sarcini va ft supus aprobarii ADI OLT-ECO.

Art.3

La intocmirea caietului de sarcini ADI OLT-ECO, are obligatia de a utiliza documentatia
prevazuta in caiet de sarcini — cadru, dupa cum urmeaza:

a) in continutul documentatiei caietului de sarcini se vor prelua din caietul de sarcini —
cadru activitatile §i conditiile tehnice specifice activitatii desfa§urate;

b) continutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca find
obligatorii in caietul de sarcini — cadru, la care se pot adauga i alte formulare considerate necesare
pentru realizarea corespunzatoare a serviciului.

Art.4

(1) ADI OLT-ECO stabile§te §i aproba valorile indicatorilor de performanta ai activitatii de
colectare §i transport a de§eurilor municipale, dupa dezbaterea publica a acestora.

(2) Indicatorii de performanta vor fi cuantificati cantitativ §i calitativ in corelare cu tintele
asumate de Romania pentru atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Uniunii Europene in
domeniul gestionarii de§eurilor §i vor fi prevazuti ca anexa in caietul de sarcini al serviciului de
salubrizare.

(3) Indicatorii de performanta din anexa 1 la prezentul caiet de sarcini au caracter minimal i
pot fi suplimentati conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 2 - Obiectul caietului de sarcini

Art.5

Prezentul caiet de sarcini stabile§te conditiile de desfa§urare a activitatilor specifice
serviciului de colectare §i transport al de§eurilor municipale din cele 5 zone de colectare stabilite
pentru judetul Olt indicate In anexa 2 a caietului de sarcini , stabilind nivelurile de calitate,
indicatorii de performanta, cerintele tehnice qi organizatorice minimale necesare functionarii
acestui serviciu In conditii de eficienta §i siguranta.

Art.6

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica §i de
referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfaprare a serviciului de colectare §i
transport al de§eurilor municipale din judetul OLT indiferent de modul de gestiune adoptat.
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Art.7

Caietul de sarcini face parte integrantA din documentatia necesarA desfa§urArii activitAtii de
colectare si transport al deseurilor municipale din judetul Olt si constituie ansamblul cerintelor
tehnice de bazA.

Art.8

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic §i de performantA, siguranta in exploatare, precum §i sisteme
de asigurare a calitAtii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitAtii cu standarde
relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referA, de asemenea, la algoritmul executArii activitAtilor, la
verificarea, inspectia §i conditiile de receptie a lucrArilor, precum §i la alte conditii cc derivA din
actele normative §i reglementArile, in legAturA cu desfA§urarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementArile obligatorii referitoare la protectia muncii,
la prevenirea i stingerea incendiilor §i la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestArii serviciului/activitAtii de colectare si transport al de§eurilor municipale din judetul Olt §i
care sunt in vigoare.

Art.9

Termenii, expresiile §i abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de
salubrizare.

CAPITOLUL 3 - Cerinte organizatorice minimale

Art.1 0

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

a) respectarea legislatiei, nonnelor, prescriptiilor §i regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodArirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportArii in timp a
constructiilor, prevenirea §i combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea §i reparatia instalatiilor §i utilajelor cu personal autorizat
functie de complexitatea instalatiei §i specificul locului de muncA;

c) respectarea indicatorilor de performanta §i calitate stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii sau, dupA caz, prin hotArarea de dare In administrare a serviciului §i precizati in caietul de
sarcini at serviciului de salubrizare;

d) furnizarea autoritAtii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor
solicitate §i accesul la documentatiile §i la actele individuale pe baza cArora presteazA serviciul de
salubrizare, in conditiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de
salubrizare;

0 prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitAtilor administrativ-
teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, sA colecteze intreaga cantitate de de§euri
municipale §i sa lase in stare de curAtenie spatiul destinat depozitArii recipientelor de precolectare;

g) aplicarea de metode performante de management, care sa conducA la reducerea
costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectArii separate in cantitAti suficiente,
etame §i adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare;

i) inlocuirea mijloacelor de colectare care prezintA defectiuni sau neetan§eitAti;
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j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;

k) realizarea unui sistem de evidentA a sesizArilor si reclamatiilor si de rezolvare operativA
a acestora;

1) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

m) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea situatiei periodic, autoritAtilor
competente, conform reglementArilor in vigoare si a cerintelor contractuale;

n) personalul necesar pentru prestarea activitAtilor asumate prin contract;

o) conducerea operativA prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului
de interventie;

p) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitAtilor In conditiile stabilite prin contract.

Art.11

Obligatiile si rAspunderile personalului operativ at operatorului sunt cuprinse in
regulamentul serviciului de salubrizare at judetului Olt.

CAPITOLUL 4- Autorizatii si licen(e.

Art.12

Operatorul va obtine si va mentine valabile pe toata perioada prestArii activitAtii:

a) licentele necesare pentru prestarea activitAtilor de salubrizare eliberate de Autoritatea
Nationald de Reglementare pentru a Serviciile Comunitare de UtilitAti Publice, in conformitate cu
prevederile legate in vigoare;

b) once alte pennise, aprobAri sau autorizatii, inclusiv autorizatia de mediu si/sau
autorizatia de gospodArire a apelor.

CAPITOLUL 5

SECTIUNEA I - Personal fi instructaj

Art.13

Operatorul va detine o listd cu toate resursele umane angajate in scopul furnizarii de servicii.
Lista va cuprinde numele tuturor angajatilor si categoria lor de muncA. CalificArile profesionale si
istoria locurilor de muncA trebuie precizate in cazul personalului de conducere.

Art.14

Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este manager - responsabil
contract, responsabil tehnic (Cu atributii privind organizarea activitAtii si fiinctionarea utilajelor),
responsabil calitate si protectia mediului

Art.15

Operatorul Ii va angaja propriul personal si va fl responsabil de comportamentul acestuia pe
timpul desfasurArii activitAtii.

Art.16

Toti conducAtorii auto si ceilalti angajati trebuie sA detinA calificari relevante si vor fi
instruiti in mod corespunzator si calificati pentru sarcinile lor, astfel incat echipamentele,
instalatiile, masinile si vehiculele utilizate sA fie exploatate si intretinute in conformitate cu
cerintele contractuale.

5



Art.17

Operatorul trebuie sA poag, In once moment, inlocui angajatii In caz de concediu, boalA sau
alte indisponibilitati. Once angajat, care poate intra In contact direct cu producAtorii de dewuri
trebuie sA fie capabil sA inteleagA, sA vorbeascA §i sA citeascA in limba romanA.

Art.18

Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/personale din conducere desemnate sA
gestioneze §i supravegheze prestarea activitAtii in numele sau. in absenta, din once motiv, a
persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizati inlocuitorultinlocuitorii. Personalul de
conducere §i Inlocuitorii acestuia trebuie sA aibA cuno§tinte temeinice tehnice §i trebuie sA fie
capabili sA InteleagA, sA vorbeascA, sA scrie §i sA citeascA In limba romanA.

Art.19

Persoana cu responsabilitAti de conducere trebuie sA fie autorizatAtimputernicitA sA
negocieze §i sA incheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrAri ii/sau servicii.
Cand delegatarul solicitA, aceasta trebuie sA poata fi contactatA §i disponibilA de a se prezenta la
locul convenit intr-un termen rezonabil, in fimctie de amploarea problemei.

Art.20

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale in vigoare, instructaje pentru ca
personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operationale, de sAnAtate §i securitate in muncA i
de protectia mediului.

Art.21

Operatorului §i angajatilor sAi nu Ii se pennite sA \Ina sau sA schimbe traseul de§eurilor,
Cara permisiunea delegatarului.

Art.22

In timpul executArii serviciilor, personalului operatorului nu ii este permis sA cearA sau sA
primeascA vreo formA de compensatie sau gratificatii din partea cetAtenilor sau a altor producAtori
de de§euri in scopul extinderii sau imbunAtAtirii calitAtii serviciului. DacA o astfel de practicA iese
la ivealA, personalul implicat trebuie concediat imediat.

SECTIVNEA a 2-a - Identitatea firmei fi identificarea personalului

Art.23

Operatorul va fiinctiona sub numele propriei firme, marcand tot echipamentul, vehiculele,
pliantele, bro§urile cu acela§i logo sau slogan. Personalul operational va purta ImbrAcAmintea
inscriptionatA cu numele operatorului in timpul orelor de program.

Art.24

Operatorul va furniza personalului carduri/ecusoane de identificare, continand numele,
fotografia i numarul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toatA perioada prestArii
serviciului.

SECTIUNEA a 3-a - Echipament de protectie oi siguranid

Art.25

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protectie §i sigurang §i de
desfA§urarea tuturor operatiunilor §i activitAtilor in conformitate cu prevederile legale i normele
privind sanAtatea §i securitatea in munca.
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Art.26

Prevenirea incendiilor §i mAsurile de protectie vor fl asigurate §i mentinute conform
prevederilor legale In vigoare.

SECTIUNEA a 4-a - Sistemul de management integrat

Art.27

Operatorul va implementa un sistem de management integrat calitate - mediu - sanAtate §i
securitate ocupationalA, conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 §i OHSAS 18001,
pentru toate zonele din judetul Olt la care va fi atribuitA, prin delegare, activitatea de colectare §i
transport at de§eurilor municipale.

Art.28

Fiecare sistem de management va acoperi in mod obligatoriu toate activitAtile desP4urate de
operator. Cerinta minimalA aplicatA subcontractorilor pentru executarea de lucrari sau fiirnizarea
de servicii conexe activitAtii de salubrizare este certificarea ISO 9001.

Art.29

Operatorul trebuie sA punk la dispozitia delegatarului, la cerere, toate procedurile,
instructiunile de lucru, auditurile §i rapoartele de evaluare, certificArile §i auditurile de
supraveghere §i recertificare aferente sistemului.

Art.30

Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele
delegatarului privind raportarea.

Art.31

Operatorul trebuie sA se asigure cA toate activitAtile le desf4oarA in conditiile respectarii
standardelor §i sA ia masuri pentru inlAturarea neconformitAtilor.

SECTIUNEA a .5-a - Comunicarea

Art.32

Operatorul va informa operativ delegatarul cu privire la once problemA cc afecteaza
prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propunerile de
rezolvare a situatiei.

Art.33

Dispozitiile sense date de delegatar operatorului sunt obligatorii.

Art.34

(1) Utilizatorii vor fi informati prin campanii de informare organizate de operator ca once
cerere sau reclamatie cu privire la serviciile de colectare §i transport de§euri sA fie adresatA
acestuia.

(2) In acest scop, operatorul va infiinta un serviciu telefonic functional intre orele 8:00 i
17:00 in toate zilele de colectare. NumArul de telefon folosit In acest scop trebuie postat pe site-ul
operatorului.

(3) La sfar§itul fiecArei perioade de raportare, operatorul are obligatia sA informeze
delegatarul cu privire la numArul cererilor sau reclamatiilor privind prestarea serviciului §i asupra
modului de rezolvare a acestora.
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Art.35

Operatorul are obligatia sA inforrneze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a recipientelor
de colectare separatA i despre sanctiunile aplicabile In cazul nerespectArii acestora, inclusiv sa Ii
in§tiinteze, in scris, asupra eventualelor comportamente indezirabile constatate, precum colectarea
separatA gre§itA a deFurilor, deversarea de§eurilor langA recipiente, amestecarea de§eurilor
municipale cu de§euri periculoase sau cu de§euri din constructii §i demolAri.

Art.36

in§tiintarea, in original, trebuie sA fie lAsatA in cutia po§tala a proprietarului sau trimisa
reprezentantului legal al utilizatorului. 0 copie a In§tiintArii trebuie pAstratA de operator §i folositA
pentru raportul oferit autoritatii contractante.

Art.37

niciun caz, operatorul nu va conditiona prestarea serviciului de existenta unei reclamatii
de la utilizator.

Art.38

impreunA cu delegatarul, operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor privind
acceptarea de§eurilor ce pot apare pe fluxul de§eurilor in relatia cu operatorii instalatiilor de
tratare.

Art.39

Operatorul este pe deplin rAspunzAtor de toate situatiile care cad sub incidenta Directivei nr.
2004/35/CE privind rAspunderea pentru mediul InconjurAtor transpusA prin O.U.G. 68/2007
privind rAspunderea de mediu cu referire la prevenirea §i repararea prejudiciului asupra mediului.

SECTIUNEA a 6-a - Controlul monitorizarea de mediu

ArtA0

Operatorul va monitoriza §i respecta cerintele privind respectarea conditiilor de protectie a
mediului stabilite prin autorizatii §i once altA cerintA suplimentarA impusA de o autoritate
competentA privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

ArtAl

Determinarea compozitiei de§eurilor, atat in mediul urban, cat §i in mediul urban se va face
In conformitate cu metodologia de determinare a compozitiei de§eurilor acceptatA la nivelul
Uniunii Europene. Analizele fizico-chimice ale compozitiei de§eurilor se vor determina in
laboratoare de IncercAri (interne sau ale unor terte persoane) acreditate SR EN ISO/CEI
17025/2005, pentru fractiunile care necesitA aceste analize.

SECTIUNEA a 7-a - Monitorizarea activitalii

Art.42

Delegatarul va monitoriza activitatea operatorului §i o va lua in considerare la certificarea
plAtilor cAtre operator dupA cum este descris in conditiile contractuale.

Art.43

Operatorul va coopera pe deplin cu delegatarul pentru a monitoriza §i controla serviciile
va permite permanent delegatarului sA inspecteze toate Inregistrarile §i documentele pAstrate
privind serviciile, §i sA inspecteze facilitAtile de pe amplasamente, inclusiv instalatiile de tratare
eliminare a de§eurilor, echipamentele §i vehiculele.
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ArtA4

Delegatarul va fi informat despre si va putea participa la once inspectie programatA de alte
autoritAti.

Art.45

Delegatarul va organiza sedintele de management al serviciilor cu participarea operatorului
si, dacA este cazul, a altor operatori care gestioneazA pe fluxul deseurilor instalatii de valorificare
si/sau eliminare a deseurilor.

SECTIUNEA a 8-a - Securitatea obiectivelor instalajiilor

Art.46

Intrarea in obiectivele administrate de operator va fi controlatA si limitatA de care acesta la
persoanele autorizate sa. intre in incintA pentru motive asociate Cu operarea, Intretinerea,
controlul si monitorizarea activitAtilor si la persoanele care livreazA deseuri. Alte persoane, cum ar
fi vizitatori sau grupuri organizate in scopuri educative, vor fi admise cu acceptul operatorului.

Art.47

Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de care operator si vor fl comunicate
delegatarului.

ArtA8

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei si a integritAtii protectiei
perimetrale pentru toate obiectivele.

Art.49

Once incident neobisnuit privind securitatea va fi notificat autoritAtilor competente de
ordine publicA si va fi inregistrat in baza de date a operatorului. Operatorul va raporta autoritAtii
contractante once incident semnificativ legat de pAtrunderi, stricAciuni sau pierderi. Operatorul si
delegatarul vor examina periodic once astfel de incident semnificativ si vor evalua caracterul
adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanAtoare pe
viitor.

Art.50

Operatorul va pregAti si implementa un plan de interventii in caz de evenimente neprevAzute
si Ii va instrui personalul referitor la continutul acestui plan, pentru a fi pregAtit in cazul
urgentelor cum ar fi incendii, fum si scurgeri de materiale periculoase.

CAPITOLUL 6 - Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si
al deseurilor similare provenite din activitAti comerciale, din industrie si institutii, inclusiv
fractii colectate separat, flri a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si
electronice, baterii si acumulatori.

SECTIUNEA 1- Cantitoti de defeuri municipale estimate aft colectate

Art.51

CantitAtile anuale de deseuri estimat a fi colectate, pentru fiecare zonA de colectare care face
obiectul procedurii de delegare, sunt pentru urmAtoarele categorii de deseuri:

(1) deseuri menajere;

(2) deseuri similare deseurilor menajere;
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(3) de§euri voluminoase din de§eurile menajere;

(4) de§euri periculoase din de§eurile menajere;

(5) de§euri din constructii de la populatie;

(6) de§euri din parcuri §i gradini;

(7) de§euri stradale.

in cazul variatiei acestor cantitati se va Incheia un act aditional care sa asigure preluarea
cantitatilor real gestionate.

Art.52

Cantitatea totala anuala de de§euri menajere care urmeaza a fi colectata de pe teritoriul
tuturor zonelor de colectare care face obiectul procedurii de delegare este prezentata in anexa
nr.3.

Art.53

Colectarea §i transportul acestora urmand a se face dupa cum unneaza:

- zona 1 Bal§ — la statia de transfer (ST) Bal§;

- zona 2 - Caracal - ST Caracal;

- zona 3 - Corabia - la ST Corabia;

- zona 4 - Scornice§ti - la ST Scornice§ti;

- zona 5 - Slatina - direct la CMID Balteni.

Art. 54

Din cantitatea totala de de§euri menajere, cca 2062.91 to/an fractie de sticla va fi transportat
la reciclator, fie prin intermediul statiilor de transfer Bal§, Caracal, Corabia §i Scornice§ti, fie de
la CMID Balteni, jar celelalte fractii de§euri reciclabile (hartie & carton, plastic & metal, posibil
§i lemn) vor fi colectate separat §i vor fl transportate la statia de sortare Balteni fie direct, fie prin
intermediul statiilor de transfer Bal§, Caracal, Corabia §i Scornice§ti (de catre operatorul statiilor
de transfer), dupa cum urmeaza:

zona 1 Bal§ - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST Bal§;

zona 2 - Caracal -, la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST Caracal;

zona 3 - Corabia - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST Corabia;

zona 4 - Scoinice§ti - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST
Scomice§ti;

zona 5 - Slatina - direct la statia de sortare Balteni.

Art.55

(1) Din cantitatea totala de de§euri similare, cca 630 to fractie sticla se vor colecta §i
transporta fie direct la reciclator, fie prin intermediul statiilor de transfer Bal§, Caracal, Corabia §i
Scomice§ti, fie de la CMID Balteni, jar celelalte fractii de§euri hartie & carton, plastic §i metal
vor fi colectate separat §i vor fi transportate la statia de sortare Balteni fie direct, fie prin
intermediul statiilor de transfer (de care operatorul statiilor de transfer), dupa cum urmeaza:

zona 1 Bal§ - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST Bal§;

zona 2 - Caracal - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST Caracal;

zona 3 - Corabia - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST Corabia;

zona 4 - Scornice§ti - la statia de sortare Balteni, prin intermediul ST
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Scornice§ti;

- zona 5 - Slatina - direct la statia de sortare BAlteni.

Art.56

Din cantitatea totalA de de§euri menajere, similare §i de pe domeniul public (parcuri, gradini
§i piete publice) generate in judetul Olt, cca. 9.122 t/an tone/an de§euri biodegradabile din mediul
urban §i rural vor fi compostate individual in atat gospodAriile rurale §i urbane, cat §i in-situ de
cAtre administratorii parcurilor §i grAdinilor publice. Aceasta cantitate nu va fi colectatA de cAtre
operatorul de salubrizare.

Art.57

Dewurile compostate in-situ nu vor fi colectate de cAtre operatorul de salubrizare.

Art.58

De§eurile voluminoase vor fi colectate separat §i transportate la spatiile de stocare temporarA
amenajate la Statiile de transfer Bal§, Caracal, Corabia §i Scornice§ti sau direct la CMID BAlteni.

Art.59

Dewurile periculoase din de§eurile menajere vor fi colectate separat §i transportate la
spatiile de stocare temporara amenajate la Statiile de transfer Bal§, Caracal, Corabia §i Scornicgti
sau direct la CMID BAlteni.

Art.60

Dewurile din parcuri §i grAdini vor fi colectate separat sau vor fi compostate in-situ de cAtre
fiecare administrator de domeniu public.

Art.61

De§eurile din piete, vor fi colectate i transportate in vederea eliminArii la depozitul
conform BAlteniimpreuna cu dewurile reziduale colectate in amestec cu biode§euri.

Art.62

De§eurile stradale vor fi colectate separat §i transportate la solicitarea Delegatarului, av'and
regimul de§eurilor reziduale, in vederea eliminarii la depozitul BAlteni, direct sau prin intermediul
statiilor de transfer.

Art.63

Prestarea activitAtii de colectare §i transport a de§eurilor municipale se va executa astfel
Inc& sA se realizeze:

i. continuitatea activitAtii, indiferent de anotimp §i conditiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;

corectarea §i adaptarea regimului de prestare a activitAtii la cerintele utilizatorului;

controlul calitAtii serviciului prestat;

iv. respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitAtii;

v. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

vi. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administratiei publice locale in conditiile legii;

vii. prestarea activitatii pe baza principiilor de eficientA economicA, avand ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
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viii. asigurarea capacitAtii de transport al deseurilor, pentru prestarea serviciului la toti
utilizatorii din aria administrativ-teritorialA IncredintatA;

ix. relnnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia,
Inca&Aril in normele nationale privind emisiile poluante si asigurArii unui serviciu de
calitate;

x. Indeplinirea indicatorilor de calitate a prestArii activitAtii, specificati in regulamentul
serviciului de salubrizare;

xi. asigurarea, pe toatA durata de executare a serviciului, de personal calificat §i in numAr
suficient.

SECTIUNEA a 2-a - Colectarea separatu fi transportul defeurilor menajere

Art.64

Operatorul are obligatia de a desfAsura activitatea de colectare si transport a deseurilor
menajere, in conditiile legii, in unitAtile administrativ-teritoriale din zonele de colectare stabilite
pentru judetul Olt pentru care se deruleaza procedura de atribuire, prevazute in anexa 2.

Art.65

Prin defeuri menajere se Intelege deseurile generate de populatie in urma activitAtilor
desPasurate in gospodAriile proprii.

Art.66

NumArul mediu anual de locuitori din ariile de operare (respectiv zonele 1 - 5) este prezentat
In anexa 2.

Art.67

Punctele de colectare si dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 4 la caietul de sarcini.
Colectarea deseurilor menajere de la populatie se va face atat din punctele fixe de colectare
(amenaiate in zonele de blocuri cu densitate mare), cat si din poarta in poarta de la 
gospodariile individuale, atat din mediul urban, cat si din mediul rural. Acolo unde, din cauza
configuratiei arterelor rutiere, nu se poate ajunge Cu mijlocul de transport la toate gospodAriile
individuale, sau dacA acestea nu au In dotare pubele, de§eurile vor fi aduse de cAtre utilizatorii
casnici la punctele fixe de colectare, de unde vor fl preluate de cAtre Operator.

Art.68

Graficul de colectare a deseurilor menajere colectate In amestec si a celor biodegradabile,
este prezentat in anexa nr. 5 la caietul de sarcini.

Art.69

Graficul de colectare a deseurilor menajere reciclabile colectate separat, este prezentat In
anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini.

Art.70

NumAnd de recipiente care trebuie puse la dispozitie de cAtre Operator, pentru colectarea
deseurilor menajere colectate separat pentru deseurile Reziduale si Biodegradabile este de 93.566
de 120 de litrii noi, nefolosite, care permit si sunt compatibile cu implementarea unui sistem
RFID.

Ofertantul va face dovada ca dispune de autovehiculele necesare prestArii serviciului.

Calculul autovehiculelor de transport puse la dispozitie de care operator se va face de cAtre
acesta pentru fiecare zona in parte. Operatorul va prezenta la planul de organizare a activitAtii din
fiecare zonA, numArul si tipul de vehicule arondat acelei zone. Toate autogunoierele vor avea
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marcaj CE, ITP la zi, camere video si sistem de stocare a datelor/imaginilor pentru cel putin 2 luni
de zile i sistem GPS care sA permitA monitorizarea acestora in timp real, ADI OLT ECO urmand
a avea acces constant §i continuu, 24 de ore din 24 la sistemul de monitorizare. Mijloacele de
transport puse la dispozitie de Delegat (operator) vor fi adecvate tipului §i dimensiunii
containerelor achizitionate i/sau puse la dispozitie de cAtre Delegatar §i Delegat (containere de
1,1 mc, containere ingropate de 5 mc, containere semiingropate de 3 mc si pubele de 120 si 2401).

Art.71

DeFurile menajere, dupA colectare, se transportA la statiile de transfer sau direct la CMID
BAlteni, dupA cum urmeaza:

zona 1 Ba4 - capacitate de preluare de 15.086 to/an,

zona 2 - Caracal - capacitate de preluare de 33.584 to/an,

zona 3 - Corabia - capacitate de preluare de 19.992 to/an,

zona 4 - Scomicqti - capacitate de preluare de 7.643 to/an,

zona 5 - Slatina, direct la facilitAtile construite la CMID BAlteni (statie de
sortare §i depozit conform).

Art.72

De§eurile menajere reciclabile colectate separat §i transportate fie prin intermediul statiilor
de transfer, fie direct, se sorteazA la statia de sortare situatA in CMID BAlteni avand capacitatea
de 29.000 to/an.. CantitAtile de sticla provenite din de§eurile menajere §i similare se gestioneazA,
In afara halei de sortare.

Art.73

De§eurile menajere biodegradabile generate in gospodAriile urbane qi rurale sau de cAtre
administratorii domeniului public se gestioneazA vederea compostArii individuale sau in-situ.

Art.74

De§eurile menajere biodegradabile colectate in amestec cu de§eurile reziduale se transportA
In vederea depozitArii la depozitul conform BAlteni, fie direct, fie prin intermediul statiilor de
transfer.

Art.75

Operatorul este obligat sA colecteze depurile din toti recipientii care sunt plini sau partial
pline (pubele §i containere) de pe traseu. DupA golire, recipientii trebuie sA ajungA la locul de unde
Operatorul le-a ridicat sau la locul lor obi§nuit. Operatorul se va asigura cA containerele sunt
protejate, blocandu-le din nou rotile, dupA caz, in urma colectarii. Capacul trebuie mereu inchis
dupA gol ire.

Art.76

Operatorul este de asemenea obligat sA curete platformele punctelor de colectare la fiecare
colectare.

Art.77

In cazul ImprA§tierii depurilor din containere sau vehicule in timpul colectArii sau
transportului Oa la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligatia de a le indeparta.

Art.78

Operatorul nu este obligat sA colecteze de§eurile voluminoase care rAman land recipientii
pentru de§euri dacA acestea sunt prea marl pentru vehiculul care colecteazA §i/ sau dacA nu se
incadreazA in categoria dewurilor menajere. DacA apar astfel de situatii la punctul de colectare,
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Operatorul este obligat sA notiflce problema generatorului de deFuri gi sA stabileascl o modalitate
de colectare a acestora. De asemenea, Operatorul trebuie sA raporteze astfel de incidente
Delegatarului.

Art.79

Operatorul nu va avea obligatia de a goli recipientele pentru dwuri in urmAtoarele cazuri:

(1) DacA recipientii care apartin clientilor individuali nu sunt amplasati in afara proprietAtii
acestora, pe domeniu public, la ora i data stabilitA.

(2) DacA proprietarii sau reprezentantii acestuia §i-au neglijat responsabilitatea de a curAta de
zApadA aleile §i §oseaua/ trotuarul din fata recipientului (dacA este necesar), cauzand un
inconvenient serios pentru personalul Delegatului.

(3) Daca containerul contine alte categorii de deFuri (ex. de§euri periculoase, DEEE etc.).
Generatorul de de§euri va fi notificat referitor la faptul ca de§eurile nu vor fi colectate.

Art.80

in cazul in care recipientii sunt umpluti OM la refuz in mod repetat, ingreunand astfel
manipularea, Operatorul va trebui sA ia urmAtoarele masuri:

(1) Pentru recipientii in proprietate publica: Operatorul va furniza recipienti suplimentari
§i/sau va cre§te frecventa colectArii pentru a rezolva problema;

(2) Pentru recipientii in proprietate privatA: Operatorul il va informa pe utilizator despre
problemA printr-o in§tiintare, unnand ca Operatorul sA Ii furnizeze un recipient suplimentar sau
unul cu o capacitate mai mare.

Art.81

Colectarea se va face in intervalul stabilit cu asigurarea corelarii programului de colectare cu
cel al facilitAtilor unde de§eurile se transportA, statiile de transfer functionand in doua schimburi de
luni panA sambAtA, far CMID functionand in douA schimburi de luni pand sambAtA, iar duminicA
intr-un schimb . Colectarea nu se va face in afara acestui interval dee& in cazuri exceptionale.

Art.82

Colectarea se va face de luni panA sAmbAtA, nu §i duminica sau cu ocazia sArbAtorilor legale,
cu exceptia Mun. Slatina unde se va colecta si duminica de pe platforme §i din containerele de pe
domeniul public. Containerele care, prin natura de§eurilor continute, trebuie golite in fiecare zi in
sezonul cald, trebuie de asemenea golite §i in timpul sArbAtorilor legale. Delegatarul poate de
asemenea solicitA — in cazuri speciale — colectarea de§eurilor §i in zilele de duminicA.

SECTIUNEA a 3-a - Colectarea separata fi transportul defeurilor similare

Art. 83

Operatorul are obligatia de a desfApra activitAtile de colectare §i transport a de§eurilor
similare, in conditiile legii, in unitAtile administrativ-teritoriale din zonele de colectare stabilite
pentru judetul Olt, pentru care se deruleazA procedura de atribuire, prezentate in anexa nr. 2

Prin de§euri similare se inteleg de§eurile similare ca naturA §i compozitie cu de§eurile
menajere, generate din comert, industrie i institutii (ex. de§euri generate in urma activitAtilor de
birou, de§eurile generate in unitAti de invAtAmant etc.).

Art.84

Tipurile de deFuri similare (de§euri reciclabile, de§euri de ambalaje, de§euri biodegradabile,
de§euri reziduale) a cAror colectare separatA trebuie realizatA de Operator, pentru flecare tip de
operator economic, respectiv institutie publicA in parte, sunt urmAtoarele:
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.
Operator economie/Institutte publicA

Categoriile de deseuri cc necesitA colectare _
separatA .. • ,

Hoteluri, restaurante, cantine, cofetarii si
alte unitati de alimentatie publica

- De§euri de ambalaje

- Deseuri reziduale (Impreuna cu biode§euri)

Unitati de vanzare cu amanuntul (cash and
carry) — unitati de vanzare cu suprafata mai
mica de 400 mp si cu maxim 2 angajati I

- Deseuri reziduale (impreund cu biodwuri)

UnitAti de vanzare cu atnanuntul (cash and
carry) — unitati de vanzare cu suprafata
medie si mare

- De§euri reziduale (impreuna cu biode§euri)

Once operator economic, care desfa§oara
alta activitate, mai putin comert - De§euri reziduale (impreuna cu biode§euri)

Unitati de Invatamant
- Deseuri de ambalaje

- De§euri reziduale (Impreuna cu biode§euri)

Unitati sanitare (cu paturi si fara paturi)
- Deseuri de ambalaje

- Deseuri reziduale (Impreuna cu biode§euri
nespecifice)

1 deseurile de ambalaje vor ji colectate separat in punctele de colectare stradale, impreunii Cu deseurile
reciclabile de la populajie

Art.85

Lista Operatorilor economici si a institutiilor publice din aria de operare si a cantitatilor de
de§euri generate de acestia este prezentata in anexa 6 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.86

Graficul de colectare a deseurilor similare reziduale de la operatorii economici §i institutiile
publice este prezentat in anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini. Colectarea deseurilor reziduale
similare se va putea face in acelasi timp in care se vor colecta deseurile reziduale de la populatie.

Art. 87

Graficul de precolectare a de§eurilor similare reciclabile colectate separat de operatorii
economici i institutiile publice, este prezentat in anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini. Colectarea
deseurilor reciclabile similare se va putea face in acelasi timp in care se vor colecta de§eurile
reciclabile de la populatie.

Art.88

Recipientii pentru colectarea separata a de§eurilor similare vor fi asigurati de catre fiecare
agent economic/institutie in parte.

Art.89

De§eurile similare, dupa colectare, se transporta la statiile de transfer sau direct la CMID
Balteni dupa cum unneaza:

zona 1 - Bals - capacitate de preluare de 15.086 to/an,

zona 2 - Caracal - capacitate de preluare de 33.584 to/an,

zona 3 - Corabia - capacitate de preluare de 19.992 to/an,
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- zona 4 - Scomice§ti - capacitate de preluare de 7.643 to/an,

- zona 5 - Slatina, direct la facilitatile construite la CMID Balteni

Art.90

De§eurile similare reciclabile colectate separat se sorteaza la statia de sortare situata in
Balteni avand capacitatea de sortare de 29.900 to/an.

Art.91

Dewurile similare biodegradabile colectate in amestec cu de§eurile reziduale se transportA in
vederea eliminarii la depozitul conform Balteni, direct sau prin intermediul statiilor de transfer
mentionate mai sus.

Art.92

Depozitul de dewuri In care se va depozita fractia inutilizabila, rezultata dupa sortarea
de§eurilor reciclabile menajere §i similare, este situat in Balteni.

Art.93

Operatorul trebuie sa asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea §i
transportul Intregii cantitati de de§euri similare, avand In vedere cantitatile de de§euri §i frecventa
minima de colectare ceruta.

SECTIUNEA a 4-a - Colectarea fi gestionarea defeurilor periculoase din defeurile
menajere, cu exceptia celor cu regim special

Art.94

Operatorul are obligatia de a desfa§ura activitatile de colectare, transport, stocare temporal%
§i eliminare a de§eurilor periculoase din devurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, in
conditiile legii, in unitatile administrativ-teritoriale din zonele de colectare stabilite pentru judetul
Olt pentru care se deruleazA procedura de atribuire, precizate In anexa nr. 2.

Art.95

Prin de§euri periculoase menajere se intelege de§eurile cu caracter periculos generate de
populatie in urma activitatilor desfA§urate in gospodariile proprii (ex. ambalaje de la produ§i de
igienizare, baterii §i acumulatorii portabili, ambalaje de la vopseluri pe buil de ulei, spray-uri,
ambalaje de la produse utilizate in amenajari interioare etc.).

Art.96

Operatorul va derula campanii de colectare a de§eurilor periculoase de la populatie cu o
frecventa minima trimestriala, utilizand un vehicul special pentru colectarea dewurilor
periculoase. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehiculului special de colectare.

Art.97

Programul campaniilor va fi anuntat in media locala (radio, TV, publicatii) la inceputul
flecarui an. Ulterior, cu cel putin o saptamana Inainte de derularea flecarei campanii de colectare,
se va realiza o noua informare a generatorilor prin anunturi radio, TV, in ziare §i prin distribuirea
de flutura§i informativi la fiecare generator in parte.

Art.98

Flutumii vor fi agreati/aprobati de AD! §i vor contine informatii privind locul
(amplasament), data §i intervalul orar In care va stationa ma§ina de colectare, ce de§euri
periculoase pot fl aduse §i regulile de colectare separata a acestora.
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Art.99

In fiecare amplasament, ma§ina va stationa pe parcursul a cel putin o zi lucratoare.

Art.100

Amplasamentele de stationare vor fi indicate de care fiecare unitatea administrativ
teritoriala in parte arondata fiecarei zona de colectare.

Art.! 01

Dupa primul an, in functie de cantitatea de de§euri periculoase colectate, frecventa de
colectare poate fi crescuta sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a de§eurilor
periculoase se face numai cu acordul Delegatarului.

Art.102

Cantitatile de de§euri periculoase estimat a fi generate i colectate sunt prezentate in Anexa
3 la prezentul Caiet de sarcini, estimandu-se o cantitate de aproximativ 2kg/pers/an.

Art.103

-

Delegatul se va asigura a dewurile menajere periculoase colectate §i stocate sunt eliminate
In instalatii autorizate.

SECTIUNEA a 5-a - Colectarea fi transportul defeurilor voluminoase provenite de la
populafie, institulii publice fi agenfi economici

Art.104

Operatorul are obligatia de a desfa§ura activitatile de colectare §i transport a de§eurilor
voluminoase (mobilier, covoare, obiecte marl de folosinta Indelungata altele decat de§eurile de
echipamente electrice §i electronice etc.) provenite de la populatie, institutii publice §i operatori
economici, in unitatile administrativ-teritoriale din zonele de colectare stabilite pentru judetul Olt
pentru care se deruleazA procedura de atribuire, precizate in anexa nr. 2

Art.105

Colectarea de§eurilor voluminoase se va realiza in sistemul "la cerere", in urma apelurilor
telefonice de la populatie, institutii publice §i operatori economici, pe baza tarifului ofertat pentru
activitatea generala de colectare §i transport a de§eurilor.

Art.106

De asemenea, Operatorul va derula campanii de colectare a de§eurilor voluminoase cu o
frecventa minim trimestriala.

Art.107

Generatorii de de§euri vor fi anuntati din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturgi in cutiile
po§tale) cu privire la detaliile campaniilor — zile §i ore de derulare, trasee §i puncte de stationare,
categoriile de de§euri ce vor fi colectate.

Art.108

Delegatul trebuie sa asigure personalului uneltele §i echipamentele necesare pentru lucrul cu
greutati, atunci cand este cazul.

Art.109

Dupa primul an, in functie de cantitatea de de§euri voluminoase colectate, frecventa de
colectare poate fi crescutA sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a de§eurilor
voluminoase se face numai cu acordul Delegatarului.
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Art.110

Cantitatile de dewuri voluminoase estimat a fi generate §i colectate sunt prezentate In Anexa
3 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.111

Operatorul trebuie sa asigure ma§inile necesare pentru colectarea §i transportul intregii
cantitati de de§euri voluminoase, avand in vedere frecventa minima de colectare cerutA.

Art.112

Operatorul se va asigura ca de§eurile voluminoase colectate §i stocate sunt valorificate,
respectiv eliminate in instalatii autorizate.

Art.113

Eliminarea de§eurilor voluminoase nepericuloase colectate (fractia nevalorificabila) se face
la depozitul conform de la BAlteni Operatorul find responsabil cu transportul i asigurarea
costului el iminarii.

SECTIU1VEA a 6-a - Colectdri ocazionale fi servicii suplimentare

Art.114

In plus fatA de activitatile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista
activitAti de colectare care depind partial de anotimpuri §i partial de unele aranjamente speciale
etc. Acestea poate include colectarea de§eurilor de la festivaluri, concerte, targuri, campinguri §i
alte situatii sau locatii similare. Operatorul va fi obligat sa colecteze de§eurile generate In astfel de
situatii §i locatii la cerere §i In unna solicitarii din partea Delegatarului. Frecventa §i regularitatea
acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune ca reprezintA o mica parte a intregului
serviciu.

Art.115

Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusa in contract, realizandu-se
suplimentar, folosindu-se preturile unitare din fundamentarea tarifului.

Art.116

De asemenea, Operatorul are obligatia de a colecta toate de§eurile abandonate, inclusiv
anvelopele abandonate pe domeniul public, §i cele de la punctele de colectare a de§eurilor
municipale §i de a le preda persoanelor juridice care desfa§oara activitatea de colectare a
anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la
persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii,
daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

SECTIUNEA a 7-a - intretinere vehicule fi recipienfi

Art.117

Operatorul trebuie sa foloseascA echipamentele de colectare furnizate de Delegatar §i pe cele
proprii achizitionate prin contractul de delegare. Echipamentele vor fl la dispozitia Operatorului la
data inceperii contractului.

Art.118

In plus, in scopul prestarii serviciului, Operatorul va fiirniza propriile vehicule §i recipienti
In numar suficient §i adecvat pentru a se asigura ca serviciile privind colectarea i transportul
de§eurilor se realizeaza intr-un mod satisMcator §i permite efectuarea numarului solicitat de
colectAri/ goliri. Vehiculele puse la dispozitie de cane Operator trebuie sA fie adecvate tipului §i
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caracteristicilor tehnice ale pubelelor/containerelor puse la dispozitie de atm Delegatar.

Art.119

Este responsabilitatea Operatorului sa intretina toate vehiculele de colectare folosite pentru
prestarea serviciilor in stare buna de functionare §i sa asigure repararea acestora in timp util pentru
a satisface complet toate cerintele contractuale ale serviciului.

Art.120

In caz de defectiune §i nefunctionare este responsabilitatea Operatorului de a Inlocui
vehiculele cat de repede posibil dar nu mai tarziu de finalul urmatoarei zile de lucru dupa aparitia
defectiunii sau nefimctionarii, respectand cerintele caietului de sarcini.

Art.121

Vehiculele folosite pentru colectarea de§eurilor reziduale vor fl spalate lunar pe dinafara §i
pe dinauntru benei. Daca Operatorul trebuie sa utilizeze unul §i acela§i vehicul pentru colectarea
de§eurilor reziduale §i a celor reciclabile, vehiculul trebuie curatat §i pe dinauntru §i pe dinafara
bend i dupa ce de§eurile reziduale au fost descarcate §i Inainte de colectarea de§eurilor reciclabile,
pentru a nu contamina de§eurile reciclabile.

Art.122

Operatorul va spala §i cut-4a toti recipientii utilizati pentru colectarea de§eurilor reziduale,
cel putin o data pe trimestru, in perioada mai-octombrie.

Art.123

Operatorul va asigura o modalitate mobila de spalare pentru spalarea §i curatarea
recipientilor. Apa uzata rezultata in urma spalarii va fi colectata Intr-un rezervor acoperit.
Recipientii vor if spalate pe dinauntru §i pe capace fara a se aduce vreun prejudiciu vreunei parti a
recipientului.

Art.124

In cazul in care recipientii trebuie reparati, lucrarea trebuie initiata imediat ce s-a descoperit
acest lucru §i niciun recipient nu trebuie lasat Intr-o stare de deteriorare mai mult de o saptamana
inainte de a fl reparat sau inlocuit.

Art.125

In cazul in care recipientii sunt furati sau deteriorati fad. a mai putea fl reparati, Operatorul
este obligat ca in tennen de o saptamana sa Ii Inlocuiasca cu recipienti de aceea§i capacitate §i
calitate similara.

SECTIUNEA a 8-a - Determinari privind compozitia defeurilor

Art.126

Operatorul va realiza bi-anual determinari privind compozitia de§eurilor menajere i a
de§eurilor similare.

Art.127

Determinarile vor fi realizate conform metodologiei de determinare a compozitiei de§eurilor
municipale acceptata in Uniunea Europeana

Art.128

Compozitia de§eurilor va if determinata pentru fiecare localitate din mediul urban in parte,
jar in cazul mediului rural se va real iza o proba medic care sa reprezinte de§eurile generate in toate
unitAtile administrativ — teritoriale, din flecare zona de colectare.
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SECTIUNEA a 9-a - Sistemul informatic §1 baza de date a operafiunilor

Art.129

Operatorul va instala, utiliza §1 Intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi
stocate §i procesate datele legate de functionarea acestuia.

Art.130

Sistemul informational trebuie sa poatA genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale §i anuale
prin agregarea §i procesarea numArului mare de inregistrari primite zilnic.

Art.131

Sistemul informatic va fi implementat IncA din etapa de mobilizare §i va trebui sa fie
utilizabil la data inceperii serviciului.

Art.132

Sistemul informational trebuie astfel realizat Inc& sa faciliteze aplicarea cerintelor din OUG
196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificArile §i compleauile ulterioare §i recuperarea
costurilor de la OIREP-uri pentru gestionarea de§eurilor de ambalaje.

Art.133

Operatorul este liber sa aleagA solutiile hardware §i software de realizare a Sistemului
informatic, tinand seama de cerintele minime privind raportarea.

Art.134

Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitAtilor, care va cuprinde cel putin urmAtoarele
date:

(1) zona, traseul de colectare §i codul acestuia;

(2) conducAtorul vehiculului;

(3) cantitatile §i categoriile de de§euri colectate, pe fiecare zona de colectare in parte si pe
fiecare UAT, defalcat pe surse (Utilizatori Casnici §i Utilizatori Non-Casnici) §i pe categorii de
De§euri;

(4) instalatia la care au fost transportate;

(5) incidente, InregistrAri ale problemelor, intreruperi programate §i neprogramate,
defectiuni §i accidente, activitAti de Intretinere sau reparatii §i timpii de oprire a serviciilor,
inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice, etc.;

(6) registre ale lucrarilor de Intretinere §i reparatii realizate la fiecare echipainent;

(7) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizArii vehiculelor etc.);

(8) plangeri §i notificAri primite §i rAspunsurile corespunzAtoare;

(9) problemele apArute §i solutiile folosite;

(10) once alte date Inregistrate solicitate de Delegatar.

Art.135

Delegatarul Ii rezerva dreptul de a solicita periodic §i furnizarea de Rapoarte zilnice.
Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Delegatar §i Delegat inainte de Data
de incepere.

Art.136

Sistemul informational, pe baza InregistrArilor zilnice, trebuie sa poatA genera rapoarte
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lunare, trimestriale si anuale privind oricare categoric de inregistrAri.

Art.137

Tin raport anual consolidat se va depune nu mai tarziu de o luna dupA incheierea anului
calendaristic. Acest raport va fi structurat in functie de cerintele Delegatarului.

Art.138

Raportul anual va cuprinde i urmAtoarele dovezi:

(1) de plata a tuturor impozitelor si a taxelor de asigurAri i sociale, de somaj si de sAnAtate
datorate;

(2) de inmatriculare a vehiculelor,

(3) de control tehnic al vehiculelor i de incadrare in nonnele de control al
emisiilor,

(4) de autorizare a Delegatului,

(5) de posesie a autorizatiilor/avizelor care conditioneazA desfasurarea activitAtii.

CAPITOLUL 7- Sistemul informatic si baza de date a operatiunilor

Art.139

Operatorul va instala, utiliza i Intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi
stocate i procesate datele legate de functionare.

Art.140

In cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa i mentine o Bozo electronica de
Date a Operatiunilor.

Art.141

Sistemul informational trebuie sa poatA genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale i anuale
prin agregarea i procesarea numArului mare de inregistrAri primite zilnic pentru fiecare obiectiv in
parte si per total.

Art.142

Sistemul informatic si Bozo de Date a Operatiunilor vor fi implementate incA din Faza de
Mobilizare i vor trebui sa fie utilizabile la Data inceperii.

Art.143

Baza de Date a Operatiunilor va fi actualizata in timp real.

Art.144

Operatorul este liber sa aleagA solutiile hardware si software de realizare a Sistemului
informatic, tinand seama de urmAtoarele cerinte minime privind raportarea.

Art.145

Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitAtilor in cadrul bazei de date a operatiunilor.
Jurnalul activitAtilor va contine urmAtoarele date:

(1) CantitAtile de deseuri colectate din fiecare zonA de colectare, pe categorii de deseuri:
fractie rezidualg, fractii reciclabile (inclusiv fluxurile speciale — deseuri periculoase menajere,
deseuri voluminoase);

(2) Tipuri i cantitAti de deseuri neconforme, neacceptate la statiile de transfer sau la
instalatiile CMID BAlteni pentru fiecare instalatie in parte si originea lor;
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1

(3) Consumul de resurse umane §i materiale (ex. apa, energie electrica, combustibil —
carburant, reactivi, echipament de protectie etc.)

(4) Rezultatele monitorizArii (de once tip), incluzand compararea cu valorile perrnise;

(5) Inc idente, InregistrAri ale problemelor, intreruperi programate §i neprogramate,
defectiuni §i accidente, activitAti de intretinere sau construire §i timpii de oprire a
statiilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice, etc.;

(6) Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizArii vehiculelor etc.);

(7) Pranged §i notificari primite §i rAspunsurile corespunzatoare;

(8) Problemele apArute §i solutiile folosite;

(9) Once alte date inregistrate solicitate de Concedent.

Art.146

Delegatarul Ii rezerva dreptul de a solicita periodic §i furnizarea de Rapoarte zilnice.

Art.147

Sistemul informational, pe baza InregistrArilor zilnice, trebuie sa poatA genera rapoarte
lunare, trimestriale §i anuale privind oricare categorie de InregistrAri.

Art.148

La cerere, Operatorul va prezenta un raport privind serviciile prestate pentru operatorii
economici care nu sunt parte din sistemul de management integrat al de§eurilor.

Art.149

Raportul va cuprinde pentru fiecare operator economic generator de de§euri in parte
cantitatea de de§euri acceptata, instalatia la care au fost acceptate §i contravaloarea serviciilor
prestate.

CAPITOLUL 8- Riscuri privind derularea contractului

Art.150
La alocarea riscurilor s-au avut In vedere prevederile legii 100/2016.

Art.151
Nu sunt considerate riscuri toate conditiile stipulate in Documentatia de atribuire, conditii

ce trebuie indeplinite de cAtre Delegat (ex. asigurarea cu personal, dotare minimalA, autorizAri §i
experientA relevantA, sisteme de management etc). in aceastA categoric sunt cuprinse toate
angajamentele asumate ca atare prin ofertA de care Delegat. Prin urmare, toate acestea sunt
responsabilitAti exclusive ale Delegatului pe toatA durata de derulare a Contractului. in tabelul de
mai jos sunt prezentate riscurile identificate §i modul de alocare a acestora.
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RISCURI DE AMPLASAMENT
1. Structura existenta (modernizAri) Structurile sunt operate si intretinute

inadecvat
0 100% Operatorul va folosi spatiul pus la

dispozitia sa in conditii de eficienta
maxima pentru a asigura disponibilul de
teren pentru viitoare extinderi si
modernizAri in limita de impact zero si
asupra costurilor Si timpului necesar
pentru realizarea proiectelor

2. Aprobari Nu pot fl obtinute toate aprobArile
necesare sau pot fi obtinute cu
conditionAri neprevAzute

0 100% Autoritatea Contractanta va acorda
Operatorului, prin Contract, un termen
de mobilizare de max. 90 de zile pentru
obtinerea tuturor autorizatiilor necesare
conform legislatiei in vigoare

3. Protectia Mediului Pe parcursul executArii contractului se
produc contaminAri ale proprietAtilor
adiacente cu efect asupra proprietAtilor
puse la dispozitia Operatorului

0 100% Operatorul va fl total responsabil de
modalitAtile de operare si, implicit de
eventualele costuri de contaminare

RISCURIASOCIATE PUNERII in EXECUTARE A CONTRACTULUI
4. Intarzieri la autorizarea activitAtii Activitatea de colectare a depurilor

necesitA obtinerea unei autorizAri cel
putin din punct de vedere al protectiei
mediului.
ParticularitAtile amplasamentului stabilit
pentru realizarea bazei logistice
determinA un anumit calendar al
procedurii de autorizare.
In anumite situatii pot exista intaszieri in
autorizarea activitAtii i apArea costuri
suplimentare (impuse de autoritAtile 

0 100% Analizand toate posibilele implicatii
legate de vecinAtAti (folosinte prezente §i
viitoare), zone sensibile, reglementArile
la nivel local, Delegatul trebuie sa
analizeze cu atentie posibilele
amplasamente.
Eventualele costuri suplimentare vor fi
suportate in intregime de cAtre Delegat,
Para a fl indreptAtit de a solicita o
ajustare de tarif.
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competente), care nu au fost luate in
calcul la realizarea ofertei.

5. IncompatibilitAti Intre
echipamentele de colectare

Din cauza incompatibilitAtii dintre
ma§inile de colectare i recipientii
existenti, serviciul nu poate ft prestat la
standardele stabilite.

0 100% Acest risc nu poate fl invocat deoarece
Caietul de sarcini cuprinde infonnatii
detaliate referitoare la tipul de recipienti
In vederea identificArii de cAtre Delegat a
mijloacelor de transport potrivite (mai
ales din punct de vedere al sistemului de
prindere).

6. IncompatibilitAti Intre
echipamentele de colectare i
conditiile de pe teren

Din cauza incompatibilitAtii dintre
ma§inile de colectare §i conditiile de pe
teren (ex. trama stradala, drumuri greu
accesibile), serviciul nu poate fi prestat
la standardele stabilite.

0 100% Acest risc nu poate fi invocat deoarece
este in obligatia Delegatului verificarea
In detaliu a situatiei de pe teren din zona
unde serviciul va fi prestat.

FlNANTATOR SI FINANTARE
7. Mod ificAri de taxe Pe parcursul desfawrArii contractului,

regimul de impozitare general se
schimba in defavoarea Operatorului

100% In cazul in care taxele si impozitele vor
suferi modificari, se va incerca
contracararea acestor costuri
suplimentare prin modificarea costurilor
de operare

RISCURI REFERITOARE LA PERIOADA DE OPERARE
8. Interventii la infrastructura rutiera LucrArile de infrastructurA derulate de

autoritAtile publice locale (interventii
planificate) ImpiedicA accesul la
punctele de colectare a de§eurilor,
serviciul nemaiputand fl prestat la
standardele stabilite.

100% Delegatarul trebuie sa comunice din timp
Delegatului calendanil lucrArilor la
infrastructurA, astfel ineat Delegatul sA
4i poatA organiza activitatea In mod
corespunzator.
Pentru eventualele costuri suplimentare
generate de dificultAti majore in
prestarea serviciului, Delegatul poate
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solicita recuperarea costurilor
suplimentare. Solicitarea va fi In mod
obligatoriu documentatA.

9. Afectarea infrastructurii rutiere In
urma dezastrelor naturale

Afectarea infrastructurii rutiere In urma
producerii de dezastre naturale (ex.
drumuri surpate, poduri rupte de la
inundatii) poate restrictiona accesul la
punctele de colectare a deseurilor,
Delegatul nepufand asigura frecventa de
colectare conform contractului.

100% in aceste situatii Delegatul este
IndreptAtit sA solicite recuperarea
costurilor suplimentare.

10. Colectorii informali Colectorii informali care extrag
deseurile reciclabile din recipientii de
colectare separatA.

100% Acest risc nu are repercusiuni directe
asupra activitAtii Delegatului de
colectare, decat, In cel mai rAu caz, poate
produce daune asupra recipientilor de
colectare.
In schimb, perpetuarea unei asemenea
operatii are impact asupra sistemului
integrat de gestionare a deseurilor,
deoarece deseurile reciclabile colectate
separat si ulterior sortate aduc venituri in
sistem prin valorificare la operatoriii
economici.
In situatia In care aceastA practicA se
perpetueag, veniturile In sistem scad. in
aceasta situatie Delegatul are obligatia
de a anunta in scris Delegatarului pentru
ca aceasta sA ia mAsurile cc se impun.

11. Impurificare foarte mare a
deseurilor colectate separat

In general, este acceptat un anumit grad
de impurificare (greseli) In cazul
fiecArui recipient de colectare separatA a

100% Delegatul are obligatia de a derula
permanent campanii de constientizare a
utilizatorilor in ceea cc priveste
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de§eurilor, dar acesta trebuie sa fie
scazut, in special, pentru a periclita
capacitatea de valorificare a
reciclabilelor
In situatia in care gradul de impurificare
este foarte mare, conduce la reduCerea
semnificativa a cantitatii de de§euri
valorificate/reciclate.

colectarea separata a deeurilor
reciclabile §i compostarea individuala a
de§eurilor biodegradabile.
in situatiile in care gradul de
impurificare este foarte ridicat jar
de§eurile nu mai pot fi valorificate,
operatorul are dreptul de a nu realiza
colectarea.
Rationamentul de mai sus se aplica
exclusiv situatiilor punctuale (recipienti
In care la un moment dat este identificata
o impurificare foarte mare).

12. De§euri periculoase Containerele pentru colectarea separata
a de§eurilor menajere contin §i de§euri
periculoase vizibile.

100% Delegatul are obligatia de a derula
permanent campanii de con§tientizare a
utilizatorilor in ceea ce prive§te
colectarea separata a de§eurilor.
De asemenea, Delegatul trebuie sa
extraga deeurile periculoase identificate
din containere §i sa le elimine conform
procedurilor certificate in sistemul de
management de mediu.

13. Cantitatea de deeuri ce trebuie
colectata este mai mare sau mai
mica decat cea planificata

In anumite zone, cantitatile de de§euri
ce trebuie colectate sunt semnificativ
mai marl decat cantitatile prezentate in
Caietul de sarcini. Pentru colectarea
acestora este necesara cre§terea
frecventei de colectare.

50% 50% In situatia in care timp de 3 luni
calendaristice se Tnregistreaza o cantitate
diferita fata de cantitatea estimata in
Caietul de sarcini, care determina
modificarea costurilor cu o influenta mai
mare de 5%, pe o perioada de 3 luni
consecutiv Delegatul este indreptatit sa
solicite modificarea tarifului conform
alocarii riscurilor.
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14. Distrugerea/vandalizarea
punctuala a recipientilor de
colectare

Este vorba de cazuri izolate in care este
distrus un numAr foarte mic de
recipienti.

100% Delegatul are obligativitatea inlocuirii
recipientilor distrgi, costurile de
Inlocuire a echipamentului fund cuprins
in fundamentarea tarifului.

15. Cerinte suplimentare privind
reglementArile de mediu - taxe

Pe parcursul derularii contractului de
operare actele de reglementare suportA
modificAri §i sunt introduse noi taxe
aplicabile.

100% Once tax5/impunere financiarA nou
apAmtA pe parcursul derulArii
contractului care se aplicA Delegatului i
care nu a existat la momentul depunerii
Ofertei, Delegatul este IndreptAtit la
recuperarea costurilor §i eventuala
ajustare a tarifului.
Rationamentul de mai sus se aplicA
exclusiv situatiilor de operare conforma
a serviciului. Once situatie de practicA
neconformA este in sarcina Delegatului.

16. Cerinte tehnice suplimentare
privind reglementArile de mediu

Pe parcursul derulArii contractului de
operare actele de reglementare suportA
modificAri i sunt introduse noi cerinte
tehnice aplicabile.

100% Once cerintA tehnicA nou aparutA pe
parcursul derulArii contractului care se
aplica Delegatului §i care nu a existat la
momentul depunerii Ofertei, genereazA
costuri suplimentare In activitatea
Delegatului.
Acesta este IndreptAtit la recuperarea
costurilor (dacA este cazul) §i la ajustarea
tarifului.
Rationamentul de mai sus se aplicA
exclusiv situatiilor de operare conformA
a serviciului. Once situatie de practicA
neconformA este In sarcina Delegatului.

RISCURI DE DISPONIBILITATE
17. I Nerespectarea indicatorilor de Operatorul, din diferite motive care tin 0 100% Operatorul trebuie a depunA toate
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performanta exclusiv de modul sAu de organizare si

gestionare a activitAtii nu indepline§te
indicatorii de performanta asumati

eforturile necesare in vederea respectArii
si atingerii indicatorilor de performanta

18. Nerespectarea parametrilor de
calitate ai serviciului prestat

Operatorul presteazA serviciile asumate
la un nivel de calitate necorespunzAtor

0 100% Operatorul trebuie sA depunA toate
eforturile necesare astfel Inc& serviciile
prestate sa fie la un nivel calitativ
superior

RISCURIGENERALE
19. Grad redus de recuperare a

contravalorii serviciilor de
salubrizare, care duce la incasarea
partialA sumelor contractate de
cAtre Delegat

Gradul scAzut de incasare a tarifului
conduce la dificultAti fmanciare, operare
neconformA §i imposibilitatea derulArii
programului de1ntretinere, Inlocuire i
dezvoltare a activelor.

100% Delegatul este deplin responsabil de
gradul de colectare i trebuie si asigure
fondul de rulment necesar acoperirii
tuturor costurilor de operare, astfel Inc&
gradul de colectare sA nu reprezinte un
risc.
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CAPITOLUL 9— Continutul Ofertei

Art.152

Continutul ofertei tehnice

Ofertantii vor structura informatiile prezentate in Oferta tehnica conform modelului de mai
jos. Once alte date prezentate, suplimentare fata de continutul cerut, nu vor fi luate in considerare.

A. Mana2ementul si oraanizarea activitAtii 

Oferta va trebui sa continA urmAtoarele elemente:

A.1 Organigrama cuprinz:ind toate posturile de lucru necesare desfdsurarii activitAtii.

A.2 Atributiile specifice aferente fiecArui post de lucru cuprins in organigrama.

A.3 Detalierea atributiilor specifice aferente personalului de conducere (mentionat In
Sectiunea „Resurse umane yi structura organizatorica" a Fisei de date), prezentate sub forma
„Fisei de post".

B. Mobilizarea si operationalizarea activitatii

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnArii si Data inceperii efective a
serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Ofertantul va anunta operatorii economici care
gestioneazA instalatiile de tratare i eliminare a deseurilor, generatorii de deseuri asimilabile i alti
operatori posibil interesati, despre detaliile serviciilor cc vor fi fiirnizate In baza acestui Contract.

In perioada de mobilizare vor fi desPasurate minim urmAtoarele activitAti:

a) angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 85%, posturile cheie trebuie toate
ocupate;

b) procurarea utilajelor i echipamentelor necesare (pentru categoriile de deseuri care fac
obiectul contractului) i amplasarea lor in teritoriu;

c) amenajarea i sa autorizarea activitAtile in conformitate cu cerintele legale pentru toate
punctele de lucru (inclus baza de lucru);

d) sa includA noua aria de operare in sistemul de management calitate — mediu — securitate
ocupationala si, eventual, sa adapteze procedurile operationale i procedurile de lucru;

e) planificarea i efectuarea unui audit intern a sistemelor de management calitate — mediu
— securitate ocupationala.

0 participarea la sedinte sAptamanale cu reprezentantii ADI, in care se prezintA stadiul
demersurilor efectuate, insotite de documente justificative aferente.

Sc convine ca sfarsitul perioadei de mobilizare (Data Inceperii activitAtii) este la data la care
toate conditiile de la literele a) — e) din paragraful de mai sus sunt indeplinite in mod cumulativ.

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitAtilor aferente etapei de mobilizare In
mod distinct fiecare activitate in parte.

Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operationale si a
instructiunilor de lucru si lista formularelor care vor fi utilizate in derularea activitAtii prin
implementarea sistemelor de management de mediu, calitate i sAnAtate ocupationala. Nu este
necesar ca aceste documente sa fie atasate ofertei.
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Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa
intre Data semnArii Contractului §i Data inceperii activitAtii pentru activitAtile care fac obiectul
contractului.

Eventualele testari trebuie incluse in graficul detaliat al activitAtilor aferente etapei de
mobil izare.

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea In care personalul nou recrutat va fi instruit §i
calificat cu privire la atributiile §i sarcinile postului de lucru.

C. Planul de organizare a activitAtii 

a) in oferta tehnick Ofertantul trebuie sä prezinte un Plan de organizare a activitAtii
detaliat §i coerent, care sa prezinte cel putin:

• alocarea de resurse pentru fiecare categoric de de§euri (vehicule §i capacitatea de
transport a flecArui vehicul, echipamente, unelte, personal);

• organizarea calendaristica a activitAtii pe parcursul unei luni— pentru fiecare UAT din
zona de colectare §i categorie de depuri, inclusiv rutele si frecventa;

• modul de colectare, echipamentele §i resursele utilizate pentru fiecare flux special de
de§euri care fac obiectul contractului de delegare (de§euri periculoase menajere, de§euri
voluminoase).

• prezentarea rutelor pentru fiecare autogunoierA. Aceste rute putAnd fi modificate, in
cursul derularii contractului, pentru optimizarea eficientei activitAtii, cu acordul ADI .

De asemenea, Planul de organizare a activitAtii trebuie sa cuprindA o descriere a procedurii
aplicate §i a modului de lucru utilizat la determinarea compozitiei de§eurilor menajere §i a
de§eurilor similare. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloacele §i instalatiile puse la dispozitia
acestei activitAti §i frecventa pe care o poate sustine.

Planul de organizare a activitatii trebuie sa cuprindA §i prezentarea modului de derulare a
campaniilor de con§tientizare §i educare a utilizatorilor In ceea cc privqte colectarea separata a
dewurilor reciclabile, modul de colectare a fluxurilor speciale de de§euri §i compostarea
individuala a de§eurilor biodegradabile menajere.

La momentul intocmirii ofertei se va tine cont de situatia privind strAzile Inguste, ofertantii
find invitati sA efectueze vizite pe teren.

D. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei 

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate in parte, parametri de
monitorizare propu§i, frecventa determinArilor, metodele de determinare i procedurile utilizate
(inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

E. Situatii de rise si masuri de interventie

Sectiunea „Riscuri" a Caietului de sarcini prezintA matricea riscurilor asociate activitAtilor cc
unneazA a fi desfa§urate de cAtre Ofertant. Depunerea unei oferte semnifica faptul ca Ofertantul Ii
asuma riscurile, ga cum sunt ele repartizate.

Oferta tehnica trebuie sa contink pentru fiecare risc in parte, un Program de gestionare a
riscului (PGR) care sa cuprindA detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de care
Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora.

F. Auditul de conformitate 
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Delegatarul Ii rezerva dreptul de a desfa§ura periodic, un audit propriu privind
conformitatea activitatilor desPa§urate pe amplasament in raport Cu toate cerintele legale
aplicabile.

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru indeplinirea conditiilor in
vederea realizarii primului audit de conformitate (exprimata in numar de zile calendaristice de la
Data inceperii activitatii).

G. Propunere implementare principiul plateste cat arunci 

Se va efectua o propunere de implementare a instrumentului economic plate§te cat arunci, in
oricare dintre variantele permise de lege, cu indicarea modului de plata propus, in termen de 6 luni
de la incheierea contractului.

Alt 153

Continutul ofertei fimanciare

(1) Elaborarea ofertei flnanciare se va face pe baza fl§ei de fundamentare anexa la
documentatie §i a notei incluse in respectivul formular, intocmindu-se o fi§A de
fundamentare pentru intreaga activitate, jar ulterior, pe baza fi§ei de activitate, cate o flO
de fundamentare pentru fiecare tarif ofertat, tinand cont de costurile reale, efective aferente
flecarui tarif, pentru cantitatile aferente primului an de activitate.

(2) Costurile pentru derularea campaniilor de colectare a de§eurilor periculoase §i
voluminoase, nu vor fi introduse fi§ele de fundamentare a tarifelor pentru colectarea
reciclabilelor, urmand a fl introduse in tariful pentru celelalte tipuri de de§euri,
evidentiindu-se separat.

Acoperirea costurilor pentru derularea campaniilor de colectare a de§eurilor periculoase §i
voluminoase se va efectua prin introducerea costurilor in tariful de colectare a celorlalte
tipuri de de§euri cu exceptia celor reciclabile, deoarece nu se va efectua o plata pentru
derularea propriu-zisa a respectivelor campanii

(4) La elaborarea ofertei flnanciare se vor avea in vedere cantitatile de de§euri mentionate in
documentatie in caz contrar oferta unneaza a fi declarata ca neconforma.

(5) Pentru flecare element de cost din fi§a de fundamentare se va prezenta modalitatea
detaliata de detenninare/cuantificare a acestuia §i documente justificative.

(6) Investitiile operatorului se vor amortiza total, integral in perioada contractului.

(7) Se vor prezenta distinct costurile aferente implementarii instrumentului economic plate§te
cat arunci, in termen de 6 luni de la incheierea contractului.

(8) Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice §i a cele financiare §i
justiflcarea costurilor estimate

(3)
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Anexa 1 la caietul de sarcini - INDICATORI PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE g TRANSPORT A DESEURILOR
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1.1
Eficienta in incheierea Contractelor cu
utilizatorii (total)

NumArul de contracte incheiate intre Delegat i utilizatori
(producAtori de deFuri) raportat la numArul de solicitAri, pe
categorii de utilizatori

% 100

1.2
Eficienta in incheierea Contractelor cu
utilizatorii (in 10 zile)

Numarul de contracte incheiate intre Delegat §i utilizatori
(producAtori de de§euri) in mai putin de 10 zile
calendaristice de la primirea solicitArii justificate din partea
utilizatorului, raportat la numArul cererilor, pe categorii de
utilizatori

% 100

13
Eficienta in modificarea Contractelor
cu utilizatorii (in 10 zile)

NumArul de contracte cu utilizatorii modificate In mai putin
de 10 zile calendaristice de la primirea solicitArii justificate
din partea utilizatorului, raportat la numArul de cereri de
modificare a clauzelor contractuale

v. 100

1.4
Eficienta in imbunAtatirea
parametrilor de calitate prevAzuti in
Contracte cu utilizatorii

NumArul de contracte modificate Cu privire la ImbunAtAtirile
parametrilor de calitate ai activitAtii prestate raportat la
numArul de cereri justificate de modificare a clauzelor
contractuale, pe categorii de activitate

% 100

.._ .. .':21.Eficientaln'gistiOnarea'$i 4ecatirea,:le'Oatraetelei ... . 
..

, ,
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2.1
NumArul de containere/pubele puse la
dispozitie

NumArul de containere/pubele puse la dispozitie, in fimctie
de tipul de recipient raportat la numArul de cereri justificate
primite

% 100

2.2
Numarul de reclamatii scrise la care s-a
rAspuns

Numdrul de recalmatii scrise la care Operatorul a rAspuns in
30 de zile de la data primirii reclamatiei, raportat la numArul
total de recalmatii scrise

% 100

2.3
Numarul de recalmatii scrise justificate
(care an primit o solutie definitiva si
irevocabila favorabila reclamantului)

NumAml de reclamatii scrise justificate raportat la numarul
total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

% Maxim 10

ifi4iitCATORItEtINICiebRELA. ICU ItyrEa, „
IRata'ile 'aCOPe,ri4i iehiciiiiiii'ck Salu-brizarc

3.1
Rata de acoperire a serviciului de
salubrizare

Populatia care beneficiazA de colectare a deseurilor raportat
la populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa
(%)

% 100

4 De$euri colectate separat

4.1
De§euri menajere periculoase colectate
separat

Cantitatea de de§euri menajere periculoase colectate
separat/locuitor §i an raportat la indicatorul estimat in planul
judetean de gestionare a dewurilor aflate in vigoare

% 75

4.2
Deseuri menajere periculoase colectate
separat trimise la tratare/eliminare

Cantitatea de de§euri menajere periculoase colectate separat
trimis la tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de
de§euri menajere periculoase colectate

% 100
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4.3 Deseuri voluminoase colectate separat
Cantitatea de dewuri voluminoase colectate separat
/locuitor i an raportat la indicatorul estimat in planul
judetean de gestionare a de§eurilor aflat in vigoare

Unitate
de-

mAsura

100

4.4 Deseuri voluminoase trimise la tratare/
valorificare/eliminare

4Indicatori tebnici referitori la tinte

Cantitatea de deFuri voluminoase colectate separat trimis la
tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de dewuri
voluminoase colectate de la populatie

50

Colectarea separata a deseurilor
municipale prevazute la art. 17 alin. (1)
lit.a)

Deseriere

Cantitatea de de§euri de hartie, metal, plastic i sticIA din
de§eurile municipale, colectate separat, ca procentaj din
cantitatea totalA generatA de dewuri de !Artie, metal,
plastic §i sticla din de§eurile municipale. Cantitatea de
dewuri de Haile, metal, plastic i sticIA din de§eurile
municipale colectate separat reprezinta cantitatea acceptatA
Intr-un an calendaristic de care statia de sortare.
Cantitatea totala generatA de dewuri de !Artie, metal, plastic
§i sticIA din de§eurile municipale se calculeazA pe baza
detenninArilor de compozitie realizate de are operatorul de
salubrizare.

In lipsa determinarilor de compozitie a de§eurilor
municipale, cantitatea de de§euri hArtie, metal, plastic §i
sticIA din de§eurile municipale se considerA a fi 33%..

Tintit

50%
pentru
anul
2020;

Pena'hate

Penalitatea se
calculeaza
conform
Legii
196/2005,
Art. 9 lit. p)
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Unitate ,
e

:;masurA,

60%

pentru
anul
2021
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Unitate
e

mas

70%

incepand
Cu anul
2022
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Anexa 2 la caietul de sarcini — POPULATIE SI ZONE DE MANAGEMENT A DESEURILOR

Localitate Populatia

(n u mar locuitori)

Zona 1. BAL - Static transfer capacitate 15.500 to/an

1 ORAS BALS 16.746

1 BALDOVINESTI 998

1 BARZA 2.320

1 BOBICESTI 3.036

1 CALUI 1.392

1 DOBRETU 1.124

1 DOBRUN 1.416

1 GAVANESTI 1.878

1 IANCU JIANU 3.773

1 MORUNGLAV 2.332

1 OBOGA 1.628

1 OSICA DE JOS 1.436

37



Zona 2. CARACAL- Static transfer capacitate 33.584
to/an

2 ORAS CARACAL 38.581

2 DRAGHICENI 1.675

2 FALCOIU 3.668

2 FARCASELE 4.290

2 GOSTAVATU 2.674

2 GRADINILE 1.381

2 MIHAESTI 1.537

2 RADOMIRESTI 3.117

2 REDEA 2.754

2 ROTUNDA 2.603

2 SCARISOARA 2.750

2 SEACA 1.888

2 SPRANCENATA 2.468

2 STOENESTI 2.219

2 STOICANESTI 2.417
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2 STUDINA 2.735

2 TRAIAN 2.990

2 TUFENI 2.783

2 VALENI 2.589

2 VLADILA 1.764

TOTAL ZONA 2, din
care:

104.717

Urban 38.581

Rural 66.136

Zona 3. CORABIA - Statie transfer capacitate 20.000
to/an

3 ORAS CORABIA 15.158

3 BUCINISU 1.965

3 CILIENI 2.972

GARCOV 2.110

3 GIUVARASTI 2.181

3 GROJDIBODU 2.618
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3 GURA PADINII 1.551

3 IANCA 3.262

3 IZBICENI 4.404

3 OBARSIA 2.659

3 ORLEA 2.136

3 RUSANESTI 4.062

3 STEFAN CEL MARE 1.656

3 TIA MARE 4.119

3 URZICA 2.092

3 VADASTRA 1.328

3 VADASTRITA 3.149

3 VISINA 2.684

3 VISINA NOUA 1.619

TOTAL ZONA 3, din
care:

61.724

Urban 15.158

Rural 46.567
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Zona 4. SCORNICESTI - Statile transfer capacitate
7.600 to/an

ORAS SCORNICESTI 10.848

4 BARASTI 1.643

4 COLONESTI 1.898

4 CUNGREA 1.995

4 FAGETELU 1.117

4 LELEASCA 1.503

4 OPTASI-MAGURA 1.142

4 POBORU 1.864

4 TATULESTI 997

4 TOPANA 908

TOTAL ZONA 4 din

care:

23.914 ,
.

Urban 10.848

Rural 13.067

TRANSPORT DIRECT LA DEPOZff BALTENI
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DD ORAS PIATRA-OLT 5.807

DD ORAS POTCOAVA 5.295

DD MUNICIPIUL SLATINA 64.806

DD BALTENI 1.552

DD BRANCOVENI 2.501

DD BREBENI 2.763

DD CARLOGANI 2.134

DD CORBU 2.252

DD COTEANA 2.231

DD CRAMPOIA 3.345

DD CURTISOARA 3.841

DD DOBROTEASA 1.678

DD GANEASA 3.459

DD GHIMPETENI 1.402

DD GRADINARI 2.171

DD ICOANA 1.756
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DD IPOTESTI 1.320

DD IZVOARELE 3.193

DD MARUNTEI 3.814

DD MILCOV 1.416

DD MOVILENI 3.154

DD NICOLAE TITULESCU 1.164

DD OPORELU 1.145

DD OSICA DE SUS 4.778

DD PERIETI 2.029

bD PLESOIU 2.845

DD PRISEACA 1.448

DD SAMBURESTI 1.108

DD SARBII - MAGURA 1.881

DD SCHITU 2.437

DD SERBANESTI 2.659

DD SLATIOARA 2368
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DD SPINENI 1.896

DD S'TREJESTI 2.966

DD TESLUI 2.508

DD VALCELE 2.314

DD VALEA MARE 3.508

DD VERGULEASA 2.876

DD VITOMIRESTI 2.091

DD VULTURESTI 2.374

Total, din care: 164.283

Urban 75.908

Rural 88.375

TOTAL 400.802

Urban 157.240
Rural 243.562
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Anexa 3 la caietul de sarcini — CANTITATI DESEURI COLECTATE SI TRANSPORTATE

CantitAtile de de§euri care vor fi colectate §i transportate, la nivel judetean, sunt prezentate in tabelul urmAtor :

Componenta Total judet

HArtie 10.182

SticlA 2.665

Metale 1.653

Plastic 10.289

Alte reciclabile/Lemn 2.505

Total reciclabile 27.294

Biodegradabile/Reziduale 50.888

TOTAL I 78.908

Periculoase 801

Voluminoase 1.919

TOTAL II 81.629

Fluxurile de de§euri colectate §i transportate pe fluxuri de de§euri sunt prezentate in tabelele urmAtoare:

TOTAL
JUDET

Zone urbane Zone
rurale

TOTAL

Populatie Agenti
economici

Populatie Agenti
economici

de§euri
menajere

37305 17548 54853

de§euri
similare 11196 4798 15994
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deseuri
voluminoase 1119 800 1919

deseuri
periculoase
din deseurile
menajere

314 487 802

deseuri din
parcuri si
grAdini

746 533 1280

deseuri din
piete

1045 747 1791

deseuri
stradale

3656 2614 6270

Total 37305 17330 17548 9446 81629

Zona 1 Zone urbane
Zone
rurale

TOTAL

BA I.4 Populatie
Agenti
economi

.
ci

oulaeP pti Agentil
economici

deseuri
menajere

3488 2078 5566

deseuri
similare

1241 532 1773

deseuri
voluminoase

118 95 213

deseuri
periculoase

33 57 90

deseuri din
parcuri si
grAdini
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deseuri din
piete

110 88 199

deseuri
stradale

385 309 695

Total 3639 1736 2230 929 8535

Zona 2 Zone
urbane

Zone
rurale

TOTAL

CARACAL Populatie Agenti
economici

Populatie Agenti
economici

deseuri menajere 9062 4976 14038

deseuri similare 2828 1212 4040

deseuri
voluminoase

272 213 485

deseuri
penculoase

76 130 206

deseuri din
parcuri si grAdini
deseuri din piete 254 199 453

deseuri stradale 888 696 1584

Total 9410 3970 5319 2107 20806
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Zona 3 Zone
urbane

Zone
rurale

TOTAL

COFtABIA Populatie Agenti
economici

Populatie Agenti
economici

deseuri menajere 3709 3287 6996

deseuri similare 1498 642 2140

deseuri
voluminoase

107 150 257

deseuri
penculoase

30 91 121

deseuri din
parcuri si grAdini
deseuri din piete 100 140 240

deseuri stradale 349 490 839

Total 3846 1947 3528 1272 10593

Zona 4 Zone
urbane

Zone
rurale

TOTAL

SCORN10E$TI Populatie Agenti
economici

Populatie Agenti
economici

deseuri menajere 2547 1003 3550

deseuri similare 691 296 987

deseuri
voluminoase

76 42 118
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de§euri
periculoase

21 26 47

de§euri din
parcuri *i grAdini
de§euri din piete 71 39 110

de§euri stradale 250 137 387

Total 2645 1012 1071 473 5200

Zona 5 Zone
urbane

Zone
rurale

TOTAL

SLAT1NA Populatie Agenti
economici

Populatie Agenti
economici

de§euri menajere 17712 7372 25084

de§euri similare 4779 2048 6827

dewuri
voluminoase

534 285 819

de§euri
penculoase

150 174 324

de§euri din
parcun i grAdini
de§euri din piete; 499 266 765

de§euri stradale, 1747 930 2676

Total 18396 7025 7831 3244 36495
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Componenta
Total
judet

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Hartle
10182 1124 2565 1333 634 4526

Sticla
2665 291 666 328 169 1211

Metale 1653 181 414 207 104 746

Plastic
10289 1132 2584 1319 645 4608

Lemn
2505 268 615 264 167 1164

Total
reciclabile

27294 2997 6843 3451 1719 12285

Posibil direct la
reciclatori de la
populatie

1843 202 462 233 116 830

Posibil direct la
reciclatori de la
agenti
economici

640 70 160 81 40 288

Deseuri
recicla bile la
statiile de
so rtare

25451 2794 6381 3218 1603 11455

Biodegradabile
la depozitare

27578 2924 7396 3683 1871 12963

Deseuri
reziduale la
depozitare

24036 2513 5875 3082 1444 11122
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Total! 78908 8231 20114 10215 5034 35313

Periculoase 801 91 206 121 47 335

Voluminoase 1919 213 485 257 118 847

TOTAL!!
81629 8535 20806 10593 5200 36495

Fluxuri deseuri reciclabile pe zone colectate de la populatie §i agenti economici

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total Populatie Similare

Hartle Populatie
929 2120 1098 525 3634 8306 8306

Similare
195 444 235 109 893 1876 1876

Sticla Populatie
220 504 242 130 938 2063 2063

Similare
71 162 86 40 273 631 631

Metale Populatie
110 252 121 65 473 1022 1022

Similare
71 162 86 40 273 631 631

Plastic Populatie
937 2140 1084 536 3744 8442 8442

Similare
195 444 235 109 864 1847 1847

Lemn Populatie
197 453 178 127 891 1846 1846
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Similare
71 162 86 40 273 631 631

Total
2997 6843 3451 1719 12256 27294 21679 5615

Anexa 4 la caietul de sarcini - PUNCTELE DE COLECTARE g DOTARE

Se vor insera liste cu punctele de colectare

Pentru containerele Ingropate din Mun. Slatina se va avea In vedere cA modul de operare al acestora trebuie realizat conform Manualului de
utilizare care constituie Anexa 6 a Caietului de sarcini

Anexa 5 la caietul de sarcini — GRAFIC/FRECVENTA DE COLECTARE/ SISTEM DE COLECTARE

(1) Colectarea deFurilor "din poarta in poarta" se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare:
a) pentru de§eurile reciclabile uscate, o data la doua saptamani;
b) pentru de§eurile biodegradabile §i reziduale, o data pe saptamfina.
(2) Colectarea din punctele de colectare se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare:
a) pentru de§eurile reciclabile uscate, o data la 3 zile;
b) pentru de§eurile biodegradabile §i reziduale:
1. zilnic, in perioada 1 aprilie-30 septembrie, in zona centrala, de la sectorul alimentar, hoteluri, piete, spitale, gradinite §i crew §i o data la doua zile in
celelalte cazuri;
2. o data la cel mult 3 zile, In perioada 1 octombrie- 31 martie.
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Flux Zona urbana Zona rural
Reciclabile Blocuri

Platforme
Gospodarii
Sticla — platforme
HC/PM — din poartA in poartd
saci/pubele

Sticla — platforme
HC/PM — din poartd in
poartA
saci/pubele §i
platforme

Biodegradabile Blocuri
Platforme in amestec cu reziduale
Gospodcirii
Din poartd in poartA in aceegi
pubeld cu de§eurile reziduale —
pubeld de 120 1

Din poartd in poartA in
aceea.,i pubeld cu
de§eurile reziduale —
pubela de 120 1

Reziduale Blocuri
Platforme in amestec cu
biodegradabile
Gospoddrit
Din poartA in poartA in aceegi
pubeld cu de§eurile
biodegradabile — pubeld de 120 1

Zone cu compostare
individuala -
pubele de 120 1
Restul — colectare din
poartA in poarta —
pubeld de 120 1

Aceste frecvente vor putea fi schimbate, in cursul deruldrii contractului, in fiinctie de cantiatile real gestionate. De asemenea, in cursul executdrii contractului, in
functie de situatia existentA, pArtile vor asigura implementarea instrumentului economic PlAte§te cat arunci , prin oricare din modurile prevazute de lege.
In Mun. Slatina colectarea se va face cu respectarea prevederilor art.83 din Caietul de sarcini.

Anexa 6 la caietul de sarcini - Manualul de Operare a containerelor higropate din Municipiul Slatina

Anexa 7 la caietul de sarcini - Caracteristici tehnice autogunoiere puse la dispozitia Delegatului
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Anexa fir. 2 - Sectiunea M la proiect H.C.L. nr. 179/29.07.2020

Consiliul Judetean OLT

ROMANIA

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

pentru

„CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII
ACTIVITATILOR DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR
MUNICIPALE 5! ALTOR FLUXURI DE DE$EUR1, COMPONENTE ALE
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE PE RAZA JUDETULUI OLT"

SECTIUNEA III

FORMULARE



CUPR1NS

• Formular 1 - Scrisoare de Inaintare

• Formular 2— Informatii despre ofertant

• Formular 3 — Model instrument de garantare GP

• Formular 4— imputernicire

• Formular 5— Acord de asociere

• Formular 6— Declaratie privind neIncadrarea in prevederile art. 79 din Legea 100/2016

• Formular 7— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea 100/2016

• Formular 8— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 81 din Legea 100/2016

• Formular 9— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 43 si 44 din Legea 100/2016

• Formular 12 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii In ultimii 3 ani si Anexele
1 si 2 la Formularul 12

• Formular 13 - Fisa experienta similara

• Formular 14 - Angajament Ferm privind sustinerea tehnica si profesionalA a ofertantului si
Anexa la Formularul 14 - Declaratie tert sustinAtor capacitatea tehnicA si profesionalaFortnular
14.1 — Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului si Anexa la Formularul 14.1
Declaratie tert sustindtor capacitatea financiarA

• Formular 18 - Declaratie privind informatii despre subcontractanti

• Formular 19— Acord de subcontractare

• Formular 20— Declaratie mediu, social, muncA

• Formular 21 - Formular de ofertA, Anexa la Formular 21 — Fise de fundamentare a tarifelor,

• Formular 22 — Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale



Denumirea (numele ofertantuluO

Nr. din  (data)

Formularul 1

Autoritatea ContractantA
ADI OLT-ECO

Nr. din  
(se va completa la ADI OLT-ECO, la depunerea
ofertei)

SCRISOARE DE INAINTARE

Ca unnare a anuntului de concesiune publicat sub nr   privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului  noi   (denumirealnumele
ofertantulu9 vA transmitem alAturat urmAtoarele:

• Documentul   privind garantia pentru participare (tipul,
seria/numArul, emitentul) in valoare de  lei.

• Coletul continind oferta §i documentele care o insotesc.
• Informatii in legAtura cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat:

• numele §i prenumele persoanei/persoanelor imputemicite sa semneze documentele
pentru prezenta procedurA de atribuire: 

• numele persoanei imputernicite sA reprezinte ofertantul la §edinta de deschidere:

• adresa pentru corespondentA valabila pentru comunicare privind prezenta
procedurA:  

• telefon:  
• fax valabil pentru comunicarea privind prezenta procedurA:  
• e-mail:  

Data completArii  

Ofertant / Lider de asociatie,
.(numele operatorului economic)

 (numele persocmei autorizate qi semnatura)



Formularul 2

INFORMATEE DESPRE OFERTANT

Denumire ofertant
Cod
fiscal

Nr.
linregistrare
in Regsirtul
Comenului

Adresa Telefon Fax E-mail

Ofertant/Lider

Ofertant asociat

(daca este cazul)

Subcontractant/i

(daca este cazul)

Tert/i sustinatori

(daca este cazul)

Data completarii  

Ofertant / Lider de asociatie,
.(numele operatorului economic)
 (numele persoanei autorizate fi semnlitura)



Formularul 3
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:

CATRE: ADI OLT-ECO
Adresa:

Numlirul/ Referinta garantiei de participare: 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractulie ,
(denumirea contractului de achizitie publica)

noi , avand sediul inregistrat in ,
(denumirea bancii/societatii de asigurari) (adresa bancii/societatii de asigudri)

reprezentata prin , in calitate de ,
(nume, prenume) (fraiche)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de ADI OLT-ECO sa platim suma de

( ),
(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
In cererea i in declaratia sa ADI OLT-ECO va preciza cä suma ceruta de ea §i datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) §i-a retras oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa find stabilita ca.5tigatoare, Ofertantul (numele complet
adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea
intregii Asocieri) nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului;

C) Oferta sa find stabilita c4tigatoare, Ofertantul (numele complet
adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea
intregii Asocieri) a refuzat sa semneze contractul In perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata §i fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea ADI OLT-ECO

In scopul identificarii cererii dvs. de plata §i a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi
transmise prin intermediul bandit dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce
angajeaza legal institutia dumneavoastra.

Prezenta garantie de participare este valabila part la data de (data de
expirare), data la care aceasta expira automat §i in totalitate, daca pana la aceasta data nu s-a primit la
ghipele noastre din partea ADI OLT-ECO, nicio cerere scrisa de executare In confonnitate cu termenii §i
conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula §i neavenita
dupa data expirarii, indiferent daca. ne este sau nu restituita.



De asemenea, daca, ADI OLT-ECO si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza Inainte de data expirarii cu acordul prealabil al
bancii/ societatii de asigurAri.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sä solutioneze once disputA izvoratA in legatua cu prezenta garantie de participare
sunt instantele judecAtoresti romane.

Parafata de Balled Societatea de Asigurari In ziva luna anul

(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)



Formularul 4

IMPUTERNICIRE

Subscrisa   (nume/denumire), cu
sediul In  .(adresa operatorului economic), inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr...., CIF  , atribut fiscal  ,reprezentata prin ,
in calitate de  , imputemicim prin prezenta pe
Dl/Dna  , domiciliat In  ,
identificat cu B.I./C.I. seria  , nr.  , CNP  , eliberat de

data , la de  , avand functia de
 , sa ne reprezinte la procedura de atribuire
 (se va completa cu denumirea obiectivulut), organizatA de in scopul
atribuirii contractului.

In indeplinirea mandatului sAu, imputemicitul va avea urmAtoarele drepturi §i obligatii:
o SA semneze toate actele §i documentele care emanA de la subscrisa in legatura cu participarea la
prezenta procedurA;
o SA participe In numele subscrisei la procedurA §i O. semneze toate documentele rezultate pe
parcursul §i/sau in urma desPA§urArii procedurii.
o SA raspundA solicitArilor de clarificare formulate de cAtre comisia de evaluare in timpul
desf4urArii procedurii.
o SA depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedurA.
Prin prezenta, imputemicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze rAspunderea subscrisei cu
privire la toate actele §i faptele ce decurg din participarea la procedurA.
inteleg cA in cazul in care aceastA declaratie nu este conformA cu realitatea sunt pasibil de
incAlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii §i sunt de acord cu once
decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica.

Denumirea mandantului
S.C.  
reprezentatA legal prin (Nume, prenume, functie)

(Specimenul de semnatura al persoanei imputernicite)

(Semnittura autorizata i stampila)

Data completArii 

Nota: imputernicirea va fi insotitA de o copie dupA actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin
de identitate, carte de identitate, papport)



Conform

Formularul 5
MODEL ACORD DE ASOCIERE

Incadrarea legala)
Noi, pArti semnatare: S.C. 

S.C. 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publicr

If
.

(denumire object contract)
ActivitAti contractuale ce se vor realiza in comun:
1.
2.
• • •

Contributia financiarA a fiecArei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publicA
comun:
 % S.C. 

% S.C.

Conditiile de administrare i conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. preia responsabilitatea §i prime§te instructiuni de la

investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de Impartire a rezultatelor activitAtii economice desfA§urate:

- conform procentelor de participare a fiecArei parti la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord.

Cauzele 1ncetArii asociatiei §i modul de Impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntArii unilaterale a unui asociat a contractului de

asociere;
- modul de impArtire a rezultatelor lichidArii este conform procentului de

participare a fiecArei pArti pana la data IncetArii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica §i procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
 % S.C. 
 % S.C. 
Liderul asociatiei:
S.C.
Alte clauze:
Data completArii:

LIDERUL ASOCIATIEL

ASOCIAT,

ASOCIAT,



OPERATOR ECONOMIC Formularul 6

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE
LA ART.79 DIN LEGEA NR. 100/2016

Subsemnatul,  , in calitatea de reprezentant legal al
  In calitate de ofertant, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedurA *i a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, a nu mA aflu in
situatia prevazutA la art. 79 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrAri §i concesiunile
de servicii, respectiv, nu am fost condamnat prin hotArare definitivA a unei instante judecAtore§ti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevAzutA de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificArile §i completArile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzAtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificArile §i completArile ulterioare, §i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevAzute
de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de
coruptie, cu modificArile §i completArile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzAtoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevAzute de art. 181
-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificArile §i completArile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzAtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevAzute de art. 32-35 §i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea §i combaterea terorismului, cu modificArile §i completArile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzAtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;

e) spAlarea banilor, prevAzutA de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea §i
sanctionarea spalarii banilor, precum §i pentru instituirea unor masuri de prevenire i combatere a
finantArii terorismului, republicatA, cu modificArile ulterioare, sau finantarea terorismului,
prevAzutA de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificArile i completArile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzAtoare ale legislatiei penale a statului In care respectivul operator economic
a fost condamnat;

0 traficul §i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevAzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificArile §i completArile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzAtoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudA, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
ComunitAtilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Declar de asemenea ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control nu a fost condamnat
pentru infractiunile sus mentionate.

Subsemnatul declar cA infonnatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu §i
Inteleg ca autoritatea contractantA are dreptul de a solicita, in scopul verificArii §i confirmArii
declaratiilor once documente doveditoare de care dispunem.

TotodatA, declar CA am luat la cuno§tintA de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzAtoare a adevArului, facutA unei persoane dintre



cele prevAzute in art. 175 sau unei unitAti In care aceasta 10 desfa§oarA activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii on
imprejurarilor, declaratia facutA serve§te la producerea acelei consecinte, se pedepse§te Cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendA»

Data completArii

Operator economic,
. (numele operatorului economic)
 (numele persoanei autorizate qi semnatura)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontmctantului cat Si tertului sustinator.



OPERATOR ECONOMIC Formularul 7

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE
LA ART. 80 DIN LEGEA NR. 100/2016

Subsemnatul,  , in calitatea de reprezentant legal al
 , in calitate de ofertant, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura i a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, a nu ma aflu In
situatia prevazuta la art. 80 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari §i concesiunile
de servicii.

Subsemnatul declar a informatiile fiirnizate sunt complete *i corecte in fiecare detaliu i
inteleg a autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii
declaratiilor once documente doveditoare de care dispunem.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul In Declaratii» din
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre
cele prevazute In art. 175 sau unei unitati in care aceasta 14i desfapara activitatea In vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii on
Imprejurarilor, declaratia facuta serve§te la producerea acelei consecinte, se pedepsqte Cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

Data completarii 

Operator economic,
(numele operatorului economic)
 (numele persoanei autorizate qi semniitura)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.



OPERATOR ECONOMIC Formularul 8

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATTILE PREVAZUTE LA ART. 81
DIN LEGEA NR.100/2016

Subsemnatul,  , in calitatea de reprezentant legal al
 , in calitate de ofertant, la procedura pentru achizitia de
 , declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in
urmatoarele situatii:

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38 din Legea nr.100/2016, respectiv, la
elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social §i al
relatiilor de munca;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii;

c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa-mi puna in discutie integritatea i nu
exista in acest sens o decizie a unei instante judecatore§ti sau a unei autoritati administrative;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauzA;

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura
In caw*

f) nu mi-am incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in
cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, iar
aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;

g) nu ma fac vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
entitatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare §i selectie, am prezentat aceste informatii solicitate sau sunt in masura sa
prezint documentele justificative solicitate;

h) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante,
sa obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire a concesiunii de servicii §i nu am fiirnizat din neglijenta informatii eronate
care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea
mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de concesiune.

i) nu am comis in conduita mea profesionala grewli grave.

Subsemnatul declar ca infonnatiile fiirnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu §i
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii
declaratiilor once documente doveditoare de care dispunem.

TotodatA, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul
Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta Ii desfa§oara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii on
imprejurarilor, declaratia fAcuta serve§te la producerea acelei consecinte, se pedepse§te cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

Data completarii:  
Operator economic,

(numele operatorului economic)
 (numele persoanei autorizate li semnatura)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.



OPERATOR ECONOMIC Formularul 9

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese

(art. 43 si 44 din Legea 100/2016)

1. Subsemnatul,  , in calitatea de reprezentant legal at
 , in calitate de ofertant, la procedum pentru achizitia de
 „ in temeiul art. 44 din Legea nr.100/2016 privind
atribuirea contractelor de concesionare, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in
declaratii, urmatoarele:
a) nu detin /Aril sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris, on a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al ADI OLT
ECO;
b) nu sunt sot/sotie, rucla sau afin, pana la gradul at doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al ADI OLT ECO;
c) nu am, direct on indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, nu ma
aflu Intr-o alta situatie de natura sa afecteze independenta §i impartialitatea entitatii
contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organul de conducere sau de
supervizare §i/sau nu am actionari on asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rucla
sau afm pana la gradul at doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie in cadrul ADI OLT ECO implicate in procedura de atribuire;
Precizam numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:

e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv on care se afla in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul ADI OLT ECO implicate in
procedum de atribuire.
2. Subsemnatul   declar ca vol infonna imediat entitatea
contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la once punct pe parcursul
derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati caVigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
3. De asemenea, declar ca informatiile fumizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu qi
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii
declaratiilor, situatiilor qi documentelor care insotesc oferta, once informatii suplimentare.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta once institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa fumizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ADI OLT ECO cu
privire la once aspect tehnic §i financiar In legatura Cu activitatea noastra.

Data completarii: 
Operator economic,

(numele operatorului economic)
 (numele persocmei autorizate ci semmItura)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.



Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie privind cifra de afaceri

Fiecare ofertant i fiecare membru al asocierii va completa acest formular.

`Cifra de afaceri ghihala'pentrwultiinii Yani

An 1
Araloare,
Moneda

Curs de schinth Echivalent LEI•

2017

2018

2019

Media anualA a cifrei de afaceri

Informatiile fiirnizate trebuie sA faca referire la cifra de afaceri anualA a ofertantului sau a fiecarui
membru al asocierii pentnt fiecare an financiar incheiat sau in curs. Valorile vor fi prezentate in
lei la cursul mediu de referinta pentni fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca
Centrala Europeana.

Numele ofertantului
SemnAtura persoanei autorizate
Data



OPERATOR ECONOMIC Formular 12

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIV1ND LISTA PR1NCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN
ULUNDI 3 ANT

Subsemnatul/subsemnata, (numele, adresa si datele de identificare ale
declarantului), in capacitatea mea de reprezentant imputernicit al  
(denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identfficare ale operatorului economic), avand calitatea
de (se precizeazei calitatea operatorului economic care completeaza declaralia in
raport cu participarea la procedura de atribuire) la procedura de

(tipul procedurii) pentru achizitia de
 (denumirea contractuluO, cu termen de depunere a ofertelor la
data de , organizatA de (denumirea autoritafii
contractante), declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura §i a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, cä datele prezentate mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar a informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu §i inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificArii §i confirmArii declaratiilor, situatfilor
§i documentelor care insotesc oferta, once informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta once institutie, societate comercialk banck alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati al autoritatii contractante  cu privire
la once aspect tehnic §i financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabild pana la data de (se precizeazA
data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei

(Ntunele i Prenumele persoanei care semneaza documentul) , in calitate de
 , legal autorizat sa. semnez oferta pentru §i in numele  (denumirea/numele
ofertantului)

Data completarii:

Ofertant / Lider de asociatie,
.. . .. (numele operatorului economic)

.  (numele persoanei autorizate §1 semntitura)



Anexa 1 la Formularul 12

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Cod
CPV

Beneficiar
(numele si adresa

compled)

Calitatea
prestatorului *

Procentul din contract indeplinit
de prestator (%)

Perioada derularii
contractului

Scurta descriere a
serviciilor prestate **

* Calitatea in care ofertantul a participat la realizarea contractului mentionat (contractant unic, contractant conducator de asociatie, contractant asociat,
subcontractant)
** Se vor preciza cantitAti de depuri colectate zilnic, nr. locuitori deserviti



Anexa 2 la Formularul 12
Experienti in colectare depuri municipale

Denumirea

si obiectul

contractului

Locul de
prestare a
serviciilor

Deleuri colectate

An 1 An 2 An 3

Valoare lei Cantitate (tone) Valoare lei Cantitate (tone) Valoare lei Cantitate (tone)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denutnirea si obiectul contractului:
NumArul si data contractului:

Formular 13

U contract In executie sau li contract fmalizat (se va bifit corespunzitor)

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara: 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bijecrza opliunea corespunzatoare)

U contractant unic sau contractant conducAtor (lider de asociatie)

U contractant asociat

U subcontractant

4. Valoarea contractului:
a) initiala (la data semnarii contractului):  
b) finalA (la data finalizärii contractului):  

(exprimata In moneda in (exprimata In RON)
care s-a tncheiat contractul)

5. Durata Contractului: .. .. luni (confonn contract inclusiv acte aditionale etc.)
Data inceperii presteirii:   Data fncetare:

5. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: .
6. Serviciile prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantulkandidatul isi sustine experienta similara:

Data completArii:

Operator economic,

(numele reprezentcmtului legal, in clar)

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de
evaluare, prin prezentarea documentelor doveditoare.



Tert sustinator at capacitatii tehnice §i/sau profesionale

(denumirea)
ANGAJAMENT FERM

privind sustinerea tehnica §i profesionala

a ofertantului

ate, 
Adresa: 

Formularul 14

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului . (se va completa
cu denumirea obiectivuluO, noi  (denumirea tertului sustinlitor tehnic fi profesional),
avand sediul Inregistrat la (adresa tertului sustinator tehnic i profesional), ne
obligam, in mod ferm, neconditionat §i irevocabil, sa punem la dispozitia  (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economic° toate resursele tehnice i profesionale necesare
pentru Indeplinirea integral i la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta, conform
ofertei prezentate §i contractului de achizitie publica cc urmeaza a fi Incheiat Intre ofertant i
autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii tehnice §i profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor,
cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat §i irevocabil, sa punem la
dispozitia   (denumireaofertantulu° resursele tehnice §i/sau profesionale de
 necesare pentru

Indeplinirea integral, reglementara §i la termen a contractului de achizitie publica.
Noi,   (denumirea tertului sustineitor tehnic $iprofesional), declarim

ca intelegem sa raspundem, In mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru
neexecutarea oricarei obligatii asumate de   (denumire ofertant), In bozo
contractului de achizitie publica, §i pentru care   (denumire operatorul) a primit
sustinerea tehnica §i profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens,
defmitiv §i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi,  (denumirea tertului sustinator tehnic qi profesional), declaram ca
Intelegem sa renuntam definitiv §i irevocabil la dreptul de a invoca once exceptie de
neexecutare, atat fata de autoritatea contractanta, cat §i fata de (denumire ofertant),
care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu inta'rziere sau in
mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,  (denumirea tertului sustinator tehnic # profesional),
declaram ca Intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm Incheiat in conformitate cu prevederile
Legii 100/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, In mod legitim,
Indeplinirea de ate noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica §i profesionala
acordata (denumireaofertantuluO.

Data  Teri
sustineitor,...............................

(semncitura autorizata §i stampila)



Ten t sustinAtor experieng similarA

(denumirea)
Declaratie

Anexa la Formularul 14

Subsemnatul, reprezentant imputemicit al   (denumirea terfului
susfineitor), declar pe propria rAspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals In acte
publice, cA datele prezentate In tabelul anexat privind experienta similar,   pentru
Indeplinirea contractului de achizitie publica (denumirea contractulu° sunt
reale.

LISTA - PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICH IN ULUNDI 3 AN!

Nr.
crt.

Object
contract

CPV Denumirea/numele
beneficiarului/

clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Cantitate
de§euri
anual

colectatA

Procent
indeplinit

de
prestator
(%)

Perioada
**)

1 2 3 4 5 6 8

Subsemnatul declar cA informatiile fumizate sunt complete i corecte in fiecare
detaliu §i Inteleg ca autoritatea contractantA are dreptul de a solicita, in scopul verificArii §i
confirmArii declaratiilor, situatiilor §i documentelor care Insotesc oferta, once informatii
suplimentare In scopul verificArii datelor din prezenta declaratie.

Prezenta declaratie este anexA la „Angajamentul ferm" privind sustinerea noastra
tehnicA §i profesionalA oferitA
 (denumireaofertantului/candidat
ului/grupului de operatori economic°.

Data completArii, Tert sustinator,

(semna'turei autorizate°

*) Se precizeath calitatea in care a participat la Indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractcmt.
**) Se va preciza perioada in care au fost prestate serviciile.



Ter( susfinator tehnic i profesional

(denumirea)

DECLARATIE
Subsemnatul , reprezentant imputernicit al  

(denumirea tertului sustinAtor tehnic si profesional), declar pe propria rAspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cA datele prezentate in tabelul anexat
privind disponibilitatea efectivA cu privire la resursele necesare pentru indeplinirea
Contractului sunt reale.

Personal/organism tehnic de s ecialitate
Nume §i prenume Pozitia in cadrul contractului Experienta

domeniu
profesionalA in

Resurse tehnica.

Resursa tehnicA Modalitatea de punere la dispozitie

Subsemnatul declar cA informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu §i
inteleg ca autoritatea contractantA are dreptul de a solicita, in scopul verificArii §i confirmArii
declaratiilor, situatiilor §i documentelor care insotesc oferta, mice informatii suplimentare in
scopul verificArii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta once institutie, societate comercialA, bancA, alte persoane
juridice sA furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea
autorittifil contractante) cu privire la once aspect tehnic §i fmanciar in legAturA cu activitatea
noastra.

Prezenta declaratie este anexA la Angajamentul privind sustinerea tehnicA §i profesionalA
oferitA de noi   (denumirea ofertantului/grupului de
operatori economici).

Data completArii• 

Ter t sustinAtor,

(semneitura autorizata)L.S.



Formularul 14.1
Ter t susfinator financiar

(denumirea)

ANGAJAMENT
privind sustinerea financiarA a ofertantului 

CAtre, 
Adresa•  

Cu privire la procedum pentru atribuirea contractului  , noi   (denumirea
tertului sustinAtor financiar), avand sediul inregistrat la   (adresa tertului
sustinAtor financiar), ne obligAm, In mod ferm, neconditionat §i irevocabil, sä punem la
dispozitia   (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate
resursele financiare necesare pentru indeplinirea integralA §i la termen a tuturor obligatiilor
asumate de acestaJacqtia conform ofertei prezentate §i contractului cc urmeazA a fi Incheiat
intre ofertant i entitatea contractant.A.
Acordarea sustinerii flnanciare nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care
au fost incluse in propunerea financial-A.
In acest sens, ne obligAm in mod ferm, neconditionat §i irevocabil, sA punem la dispozitia
  (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), cifra de
afaceri In suma de  , necesarA pentru fndeplinirea cerintei
minime de calificare referitoare la cifra de afaceri.
Noi,   (denumirea tertului sustinAtor financiar), declarAm cA
intelegem sä rAspundem fatA de entitatea contractantA pentru neexecutarea oricarei obligatii
asumate de (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), In baza
contractului de achizitie publicA §i pentru care   (denumirea ofertantului/grupului
de operatori economici) a primit sustinerea financiarA conform prezentului angajament,
renuntand in acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discutiune.
Noi, (denumirea tertului sustinator financiar), declarAm cA Tntelegem sa renuntam
definitiv §i irevocabil la dreptul de a invoca once exceptie de neexecutare, atat fatA de entitatea
contractantA, cat §i fatA de   (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau total, sau la executarea cu
intarziere sau In mod necorespunzAtor a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,  (denumirea tertului sustinator financiar), declarAm cA intelegem sa
rAspundem pentru prejudiciile cauzate entitAtii contractante ca urmare a nerespectArii
obligatiilor prevAzute in angajament.
Prezentul reprezintA angajamentul nostru ferm incheiat in conforrnitate cu prevederile legale ,
care dA dreptul entiotAtii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de cAtre noi a
anumitor obligatii care decurg din sustinerea financiarA acordata
  (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici).
Data completArfl,

Tert sustinAtor,

(semnAturA autorizatA)



Tert sustinitor economic §i financiar

(denumirea)

DECLARATIE

Anexa la Formularul 14.1

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al  
(denumirea tertului sustinAtor economic *i financiar), declar pe propria rdspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate In tabelul anexat
privind resursele economico-financiare de care dispun §i care urmeaza a fi efectiv puse la
dispozitia ofertantului (denumirea ofertantului) pentru indeplinirea contractului
 sunt reale.

Declar, de asemenea, cA vom disponibiliza aceste resurse neconditionat, in functie
de necesitAtile care vor apArea pe parcursul indeplinirii contractului, precum §i a modul in
care vom interveni in implementarea contractului, daca este necesar, va consta in  
(se va preciza modul concret i efectiv in care tertul sustinAtor va interveni in implementarea
contractului).

Prezenta declaratie este anexa la „Angajamentul fern" privind sustinerea noastra economico-
fmanciarA oferitA   (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici).

Data completArii• 
Ter( sustinAtor,

(semnaturA autorizatA)
L.S.



Formularul 18

DECLARA TIE
privind informatii despre subcontractanfi

Subsemnatul, reprezentant 1mputemicit al 
(denumirea/numele qi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria rAspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cA datele prezentate in tabelul anexat
sunt reale.

Subsemnatul declar ca infonnatiile fumizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu i
inteleg cA autoritatea contractantA are dreptul de a solicita, in scopul verificArii §i confirmArii
declaratiilor, situatiilor §i documentelor care insotesc oferta, mice informatii suplimentare in
scopul verificArii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta mice institutie, societate comercialA, bana, alte persoane
juridice sA furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai AD! OLT ECO cu privire la
mice aspect tehnic §i financiar in legAturA cu activitatea noastrA.

Prezenta declaratie este valabilA pana la data de
perioadei de valabilitate a ofertei)

(se precizeaza data expirarii

Denumire subcontractant

i datele de identificare

Partea/ partite din contract

care urmeazA a fi

subcontractate

Acord subcontractor cu specimen

de semnatura

1.

2.

3.

4.

Data

Ofertant / Lider de asociatie,
.(numele operatorului economic)

 (numele persocmei autorizate qi semnatura)



ACORD DE SUB CONTRACTARE
nr .1 

1. Parti contractante:

Formularul 19

Acest acord este incheiat intre:
S.C.   cu sediul in  , reprezentata
prin , (adresatel. fax)
Director General §i  Director Economic, denumitA in cele ce urmeazA
contractant general

0

S.C.cu sediul in 
(adresa,teLfax)

reprezentatA prin Director General i Director Economic,
denumitA in cele ce urmeazA subcontractant.

2. Oblectul acordului:

Art.l. ce fac obiectul prezentului acord sunt de:
(lucrari,produse,servici0

Art.2. Valoarea  este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servici0

Art.3. Contractantul general va plAti subcontractantului urmAtoarele sume:

- lunar, in temien de  (zile) de la primirea de care contractantul generala facturii
intocmite de subcontractant, contravaloarea executate

(lucrliri,produse,serviciO
In perioada respectivA.
- plata se va face in limita asigurarii finantArii _

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
 de cAtre beneficiarul 

(lucreirilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritate
contractantiz)
Art.4. Durata de executie a este in conformitate cu

(lucreirilor, produselor, serviciilor)
contractul, e§alonatA conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de bun A executie este de luni §i incepe de la data semnArii
procesului verbal incheiat la terminarea 

aucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completA verificatA cu
dispozitiile legale.



3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a 
(lucrei rilor, produselor, serviciilor)

i neincadrarea din vina subcontractantului, In durata de executie angajatA de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va plAti penalitAti de % pe zi intarziere
din valoarea nerealizatA la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea tennenelor de platA prevAzute la art.3. , contractantul general va
plAti penalitAti de % pe zi intarziere la suma datoratA.

Art.8. Subcontractantul se angajeazA fatA de contractant cu acele4L obligatii §i responsabilitAti
pe care contractantul le are fatA de investitor conform
contractului  (denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre Orli se vor rezolva pe cale amiabilA. DacA acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legalA.

Prezentul acord s-a incheiat In doua exemplare, ate un exemplar pentru fiecare parte.



OPERATOR ECONOMIC Formularul 20

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului,

social §i al relatiilor de munch

Subsemnatul/subsemnata, (numele, adresa si datele
de identificare ale declarantului), in capacitatea mea de reprezentant imputernicit al
  (denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identfficare ale
operatorului economic), avand calitatea de  (se precizeaza calitatea
operatorului economic care completeaza declarafia in raport cu participarea la procedura de
atribuire) la procedura de  ('tipul proceduri0 pentru
achizitia de  (denumirea contractului), cu termen de
depunere a ofertelor la data de  , organizath de
 (denumirea autoritafii conlractante),

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals §i uz de fals in
declaratii, ch la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile
mediului, social §i al relatiilor de munch §i acestea vor fl respectate pe toad durata de
1ndeplinire a contractului de servicii, in confonnitate cu prevederile art. 38 din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrari §i concesiunile de servicii.

Data complethrii . .(ziva, luna anul)

Ofertant / Lider de asociatie,
(numele operatorului economic)

  (numele persoanei autorizate fi semnatura)



OFERTANT Formularul 21

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Care

(denumirea autoritalii contractante i adresa complete')

FORMULAR DE OFERTA

I. Examineind documentatia de atribuire, subsemnajii, reprezentanji ai
ofertantului  ('enumirea/ numele ofertantulup, ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile cerinfele cuprinse in documentotia sus menlionatel, se" presteim serviciile
aferente „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitiifilor de colectare
transport a defeurilor municipale altorfluxuri de defeuri, componente ale serviciului de
salubrizare de pe razajudetului Olt", pentru urmatorul tarif:

Denumire activitate
Unitate
de
mdsurd

Tarif
ofertat fora
TVA (lei)
(cifre fi
litere)

TVA
(lei)
(cifre fi
litere)

Tarif ofertat
inclusiv TVA
(lei)
(cifre fi
litere)

Tarif colectare lei/tona
Caruia Ii corespunde urmeitoarele tarife
Tarif utilizatori pentru activitatea de
colectarea separata a deleurilor de
heirtie, metal, plastic qi sticla din
defeurile municipale

lei/tonli

Tarifpentru activitatea de colectarea
separate" a altor tipuri decat cele
prevazute mai sus

lei/tond

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrei este stabilitli celytigatoare, se prestam
serviciiie in conditille ci la nivelul de performcmja" preveizute in Documentele Contractuale
semnate cu Autoritatea Contractcmta.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta ofertà valabila pentru o duratei de zile, (durata
In litere ci cifiv), respectiv peinei la data de (zival luna/ anul), qi ea va ran:eine
obligatorie pentru noi poate fi acceptatii oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Peinei la fncheierea qi semnarea contractului de delegare, aceastei oferta, "impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastrei este stabilitei
caytigaloare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am infeles ci consimfim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitei ca fiind
caytigatoare, sä constituim garantia de bunei execulie in conform itate cu prevederile din
documentotia de atribuire.



6. intelegem ca once nerespectare a documentatiei de licitalie prin oferta depusii, dads'
aduce prejudicii Consiliului Judelean sau membrilor ADI Olt Eco sau distorsioneaza
concurenta, va genera respingerea ofertei depuse.

7. intelegem cá nu sunteji obligati sä acceptati oferta cu pretul cel sclizut sau once alta
oferta pe care o puteii primi.

Data  , (semnlitura), in calitate de
 , legal autorizat sá semnez oferta pentru yi in numele
 (denumirea/ numele operatorului economic)



ANEXA la Formularul de oferta

Fisa de fundamentare a tarifului pentru activtitatea de colectare
Nr.
crt. Elemente de cost

Cost total anual
(lei)*

Cost unitar
(lei/tona)*

1 CHELTUIELI MATERIALE, din care
1.1 Combustibil, carburanti i lubrifianti
1.2 Energie electrica
1.3 Alimentarea cu apa Si epurarea apei uzate
1.4 Costuri cu eliminarea concentratului (dupa caz)
1.5 Piese de schimb, utilaje
1.6 Materii prime si materiale consumabile
1.7 Echipamente de lucru si protectia muncii

1 8. 
Intretinerea utilajelor si autovehiculelor si
reparatii

1.9 Amortizarea utilajelor §i mijloacelor de transport
1.10 Redeventa
1.11 Cheltuieli cu protectia mediului
1.12 Alte servicii executate de terti
1.13 Alte cheltuieli materiale
2 Cheltuieli cu munca vie
2.1 Salarii
2.2 CAM

2 1. 
Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de
masa)

3
Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari
Si autorizari

4 Cheltuieli cu inchirierea utilajelor
5 Alte cheltuieli

A
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
(1+2+3+4+5)

B CHELTUIELI HNANCIARE
I CHELTUIELI TOTALE (A+B)
II PROFIT

HI
VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATEA
DE SALUBRIZARE (1+11-HI)

IV CANTITATE PROGRAMATA
V TARIF EXCLUSIV TVA (III:IV)
VI TVA
VII TARTE' INCLUSIV TVA

*) costurile totale anuale §i costurile unitare vor fi calculate ca §i costuri medii de operare
pentru toata durata contractului pornind de la prognoza de generare a de§eurilor prezentata in
caietul de sarcini

NOTA:
Structura pe elemente de cheltuieli din fip de fundamentare este orientativa §i va fi adaptata
corespunzator, pentru activitatea specifica prezentului contract, luandu-se in calcul numai
acele cheltuieli/costuri efective aferente activitatii respective. Pentru fiecare element de
costivenit va fi prezentat in detaliu modul de calcul, Insotit de documente justificative, daca
este cazul (ex: facturi, contracte). Autoritatea contractanta va putea solicita once detalieri ale



costurilor, atat din partea ofertantilor cat si din partea furnizorilor indicati de acestia, atat In
cursul evaluarii ofertelor, cat si in cursul executarii contractului.

Se vor Intocmi fie de fundamentare pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor si
fie de fundamentare pentru fiecare tarif ofertat.
Costurile de realizare a investitiflor propuse de Delegat, se amortizeaza total si integral In
perioada contractului, se includ in tariful ofertat pentru prestarea activitatii respective (rd.
amortizare), colectare deseuri reciclabile/colectare alte tipuri de deseuri, in functie de modul
efectiv de prestare a activitAtii pentru fluxul respectiv. Redeventa se include in fiecare fisa de
fimdamantare conform proportiei dintre deseurile reciclabile si celelalte tipuri de deseuri.

OdatA cu Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitAtile specifice serviciului de
salubrizare, operatorul va prezenta „Memoriu telmico-economic" justificativ. in cazul In care
operatorul desfasoara si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte, precum si cota din
cheltuielile generale ale societatii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli,
proportional cu ponderea acestui element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate
In anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizeaza cheia de repartizare a acestora pe
fiecare activitate. Pentru cheltuielile cu reparatiile care depasesc 10% din cheltuielile
materiale se va prezenta fisa de fundamentare a acestora.

Costurile campaniilor trimestriale aferente deseurilor voluminoase si periculoase nu vor fi
achitate separat, ci vor fi incluse in costul total de colectare a deseurilor municipale.

La calculul tarifelor ofertate, operatorii economici vor tine cont de informatiile prezentate In
Fisa de date.
In cazul in care activitatile prezentate in oferta tehnica nu se regasesc in Fisa de Fundamentare
a tarifelor, oferta va fi considerata neconforma.
La realizarea Fisei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul trebuie sa aiba in vedere costurile
aferente pentru toate activitatile cuprinse in contract si caietul de sarcini.
Fiecare Fisa de fundamentare a tarifelor va fi Insotita de documente, five de fundamentare a
costurilor prezentate in anexe separate.
Pentru fiecare element de cost va fi prezentat in detaliu modul de calcul (ex. tip utilaj, consum
orar, numar de ore de fimctionare, consum total; categorie de personal, salariu lunar; tip
analiza, numar probe pe an, cost analiza etc.).
Conform Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,
In cazul in care operatorul desfasoara si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte, precum si
cota din cheltuielile generale ale societatii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli,
proportional cu ponderea acestui element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate
In anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizeaza cheia de repartizare a acestora pe
fiecare activitate.
Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fisa de fimdamentare a nivelurilor cuprinse
In tarifele propuse, care sa cuprinda totalitatea cheltuielilor cu munca vie — salarii directe,
indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal in concordanta cu organigrama.
Costurile totale anuale si Costurile unitare vor fi calculate ca si costuri medii de operare
pentru toata durata contractului. Calculele vor avea in vedere si acoperirea costurilor de
investitii necesare in perioada de derulare a contractului.
Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activitatii anuale si vor fi exprimate
in lei/an, respectiv lei/U.M., asa cum sunt ele definite, pentru fiecare tarif in parte, In Fisele de
Fundamentare
Data completarii  Operator
economic,

(semnatura autorizatA)



OPERATOR ECONOMIC Formularul 22

Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

Subsemnatul   (flume §i prenume In clar a persoanei autorizate),

reprezentant Imputemicit al   (denumirea/numele i sediul/adresa

candidatului/ofertantului), in nume propriu §i in numele asocierii, declar cA sunt de acord cu

toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire i ne obligam

sä respectAm toate obligatiile mentionate In continutul acestuia.

Data completArii 

Operator economic,
.(numele operatorului economic)
 (numele persocmei autorizate V semnatura)



Anexa nr. 2 - Sectiunea IV la prolect H.C.L. nr. 179/29.07.2020

Consiliul Judetean OLT

ROMANIA

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

pentru

„CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIU1NE A GESTIUNII
ACTIVITATILOR DE COLECTARE SI TRANSPORT A DE$EURILOR
MUNICIPALE 5! ALTOR FLUXURI DE DE$EUR1, COMPONENTE ALE

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE de pe raza JUDETULUI OLT"

SECTIUNEA IV

CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A

GESTIUNII ACTIVITATILOR DE COLECTARE SI

TRANSPORT A DESEURILOR MUNICIPALE 51 ALTOR

FLUXURI DE DESEURI, COM:PONENTE ALE

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE PE RAZA

JUDETULUI OLT

1



CUPRINS

CAPITOLUL I. DEFINITII $1 INTERPRETARE 4

ARTICOLUL 1- DEFINITII $1 INTERPRETARE 4

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DU'RATA $1 DOCUMENTELE CONTRACTULUI 10

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI 11

ARTICOLUL 3- DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE $1 DATA DE
1NCEPERE 11

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL $1 DOCUMENTELE CONTRACTUALE 12

CAPITOLUL III. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE PARTILOR 13

ARTICOLUL 5- DREPTURILE DELEGATARULUI 13

ARTICOLUL 6- DREPTURILE DELEGATULUI 14

ARTICOLUL 7 -OBLIGATIILE DELEGATARULUI 14

ARTICOLUL 8 -OBLIGATIILE DELEGATULUI 15

ARTICOLUL 9- OBLIGATIILE DE INVESTITII ALE DELEGATULUI 18

CAPITOLUL N. EXECUTAREA CONTRACTULUI 18

ARTICOLUL 10 -TARIFUL 18

ARTICOLUL 11- REDEVENTA 19

ARTICOLUL 12 -INDICATOR!! DE PERFORMANTA 20

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI 21

ARTICOLUL 14- FLUXUL DE$EUR1LOR 23

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATA. 24

ARTICOLUL 16- PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE $1 INTRETINEREA
BUNURILOR 24

ARTICOLUL 17- BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI 26

ARTICOLUL 18- FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI IN RELATIA CU UTILIZATORII
 27

ARTICOLUL 19- MASURILE DE SANATATE $1 SECURITATE IN MUNCA 27

ARTICOLUL 20- ASPECTE DE PROTECTIA MEDIULULIMPARTIREA
RESPONSABILITATILOR DE MEDIU1NTRE PART! 28

ARTICOLUL 21- GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 28

ARTICOLUL 22- ASIGURARI 29

ARTICOLUL 23- REGISTRE, EVFDENTE CONTABILE $1 AUDIT 30

ARTICOLUL 24- CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPTIEI 31

ARTICOLUL 25- SUB-DELEGAREA $1 TRANSFER 31

ARTICOLUL 26- CONTRACTELE1NCHEIATE DE DELEGAT 31
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CAPITOLUL V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 32

ARTICOLUL 27- RASPUNDEREA CONTRACTUALA 32

ARTICOLUL 28- RASPUNDEREA, PENALITATI $1 DESPAGUBIRI IN SARCINA
DELEGATULUI 32

ARTICOLUL 29- RASPUNDEREA DELEGATARULUI 34

ARTICOLUL 30- EXONERAREA DE RASPUNDERE A DELEGATULUI 34

ARTICOLUL 31- iNTINDEREA DESPAGUBIRILOR 35

ARTICOLUL 32- RECUPERAREA DEBITELOR 35

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVAZUTE 35

ARTICOLUL 33- FORTA MAJORA 35

ARTICOLUL 34- MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 37

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 38

ARTICOLUL 35 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PARTILOR 38

ARTICOLUL 36- MODIFICAREA UNILATERALA A PARTE REGLEMENTARE A
CONTRACTULUI DE CATRE DELEGATAR 38

CAPITOLUL VIII. INCETAREA CONTRACTULUI 38

ARTICOLUL 37- CAUZELE DE iNCETARE A CONTRACTULUI 38

ARTICOLUL 38- REZILIEREA CONTRACTULUI 40

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE 42

ARTICOLUL 39- POLITICA PRIVIND FORTA DE MUNCA 42

ARTICOLUL 40- CONFIDENTIALITATE 43

ARTICOLUL 41- PROPRIETATE INTELECTUALA $1 DREPTURI DE AUTOR 44

ARTICOLUL 42- TAXE 45

ARTICOLUL 43- CliELTUIELI 45

ARTICOLUL 44- CONFLICTUL DE INTERESE 45

ARTICOLUL 45- REPREZENTANTII PARTILOR 46

ARTICOLUL 46- COMUNICARI 46

ARTICOLUL 47- DREPTURILE TERTILOR 47

ARTICOLUL 48- RENUNTARE 47

ARTICOLUL 49- NULITATEA CONTRACTULUI $1 DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR
SALE 47

ARTICOLUL 50- MENTINEREA UNOR PREVEDERI DUPA DATA INCETARII 48

ARTICOLUL 51- DECLARATII $1 GARANTII 48

ARTICOLUL 52- LEGEA APLICABILA $1 SOLUTIONAREA LMGIILOR 50
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Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarA Olt - Eco, cu sediul in Slatina. strada Mandstirii 1A,
judetul Olt, inregistratA Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe rang judecAtoria Slatina cu
numdrul 6/15.04.2009, cod unic de inregistrare 25504895, cont deschis la ..., reprezentat(d)
de ..., presedinte ADI, in numele i pe seama unitAtilor administrativ-teritoriale membre: judetul
Olt, municipiile Slatina i Caracal, orasele Bals, Corabia, Piatra-Olt, DragAnesti-Olt, Scomicesti,
Potcoava,Baldovinesti, BAbiciu, BAlteni, BArdsti, Barza, Bobicesti, Brastavdtu, Brancoveni,
Brebeni, Bucinisu, CAlui, Carlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corbu, Coteana, Crampoia,
Cungrea, Curtisoara, DAneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun,
DrAghiceni, FAgetelu, FAlcoiu, FArcasele, Ganeasa, GAvAnesti, Garcov, Ghimpeteni, GiuvArdsti,
GostavAtu, Gradinari, GrAdinile, Grojdibodu, Gum Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipotesti,
Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Mdruntei, MihAeti, Milcov, Morunglav, Movileni, Nicolae
Titulescu, Obarsia, Oboga, Oporelu, Optasi-MAgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus,
Parscoveni, Perieti, Plesoiu, Poboru, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, RusAnesti,
Samburesti, Sarbii-MAgura, Scdrisoara, Schitu, Seaca, SlAtioara, Spineni, Sprancenata, Stoenesti,
StoicAnesti, Strejesti, Studina, SerbAnesti, Soparlita, $tefan cel Mare, TAtulesti, Teslui, Tia Mare,
Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Valea Mare, VAdastra, VAdAstrita, Vdleni, Valcele, Verguleasa,

Visina Nola, Vitomiresti, V1Adila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti aceste unitAti
administrativ-teritoriale avand impreund calitatea de delegatar), denumit/d/e in cele cc urmeazA

„Delegatar", pe de o parte,

§i

Societatea cu sediul in strada nr. judetul InmatriculatA la Oficiul Registrului
Comertului de pe rang tribunalul cu numarul ..., cod unic de Inregistrare cont deschis
la ..., reprezentatA de ..., avand functia de director general, in calitate de delegat, denumitA in
cele cc urmeazA „Delegat", pe de altA parte,

Denumite in continuare ImpreunA „PArtile" i separat „Partea",

AVAND IN VEDERE CA:

Au convenit Incheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare,
respectiv a activitAtii de colectare i transport a de§eurilor municipale §i a altor fluxuri de
de§euri, conform termenilor §i conditiilor stipulate in cele cc urmeazA:

CAPITOLUL I. DEFLNITII I INTERPRETARE

ARTICOLUL 1— DEFINITII I INTERPRETARE

(1) In sensul prezentului Contract, termenii §i expresiile scrise cu majuscula vor avea, cu
exceptia situatiei in care contextul reclamA altfel, sensul stabilit in prezentul Articol:

"Aflliat" - Inseamna cu privire la once persoanA, oricare altA persoanA (juridica) care
controleazA direct sau indirect prima persoanA, care este sub controlul primei persoane sau care
este controlatA Impreuna cu prima persoanA de cAtre un tert; In sensul prezentului Contract
termenul „control" cu referire la once persoanA Inseamna detinerea, direct sau indirect, a
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oricareia dintre urmatoarele: (i) cel putin jumatate din capitalul social sau activele afacerii sau
(ii) cel putin jumatate din drepturile de vot in adunarile actionarilor/asociatilor sau (iii) dreptul de
a numi cel putin jumatate dintre membrii consiliului de administratie sau organelor statutare care
reprezinta o asemenea persoana (juridica);

"An Contractual" - inseamna o perioada de timp incepand la Data inceperii Contractului §i
terminandu-se la aceea§i data a anilor urmatori, pana la data incetarii duratei prezentului
Contract;

„Aria DelegArii" - Inseamna raza teritoriala a unitatilor administrative care formeaza Impreuna
Delegatarul.

„Asociatia" sau „ADI" - InseamnA Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "OLT-ECO"
inregistrata in Registrul asocial-B.10r i fiindatiilor de pe rang judecatoria Slatina cu numarul 6
din 15.04.2009

„Autoritatea Competenta" - Inseamna mice instanta judecatoreasca competenta i mice
autoritate locala, nationala sau organizatie internationala, inspectorat, agentie, ministru, minister,

persoana oficiala sau functionar public din cadrul Guvernului Romaniei, institutie publick

inclusiv, dar nelimitandu-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare" - inseamna Autoritatea Nationala de Reglementare pentru

Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANRSC) sau mice alta institutie similara care poate
fi autorizata i Imputernicita conform Legii in vigoare la un moment dat sa monitorizeze §i sa
reglementeze regimul tarifelor §i/sau al Serviciului;

„Autorizatii" - Inseamna toate autorizatiile, licentele, pennisele, certificatele, avizele, aprobarile
etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau alta Autoritate Competenta, in scopul
furnizarii/prestarii §i gestiunii Serviciului;

„Bio-deseuri" - Inseamna de§euri biodegradabile provenite din gradini §i parcuri, de§eurile
alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, restaurantelor, finnelor de

catering on din magazine de vanzare cu amanuntul, compatibile cu de§eurile provenite din

unitatile de prelucrare a produselor alimentare, care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;

"Bune Practici Comerciale" - inseamna toate actiunile, faptele, metodele §i practicile relevante
aplicabile in general in vederea gestionarii Depurilor care, la un anumit moment dat, in termeni

rezonabili i In conditiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru
scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalatii §i statii,
resurse adecvate, inclusiv a utilitatilor necesare astfel Inc& aceste elemente ante-mentionate sa
fiinctioneze la capacitate maxima atat in conditii nonnale de operare, cat i in conditii
exceptionale de operare cc pot fi prevazute in limite rezonabile;

(B) suficient personal de exploatare cu experienta §i instruire adecvate in operarea corecta §i
eficienta a elementelor mentionate la litera (A) de mai sus, tinand cont de specificatiile §i
normele de fabricatie; totodata, acest personal trebuie sa fie capabil sa lucreze §i in conditii
neobi§nuite cc pot fi prevazute In limite rezonabile;

(C) operatiile de intretinere §i reparatii preventive on de rutina, executate Intr-un mod care
asigura exploatarea i operarea in siguranta §i pe termen lung, tinand cont de recomandarile
fabricantului; de asemenea, operatiunile de intretinere §i reparatii ante-mentionate vor fi
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executate de personal instruit §i cu experienta, care detine know-how-ul, tehnica, uneltele §i
echipamentele adecvate;

(D) verificari §i controale inopinate §i adecvate pentru a asigura fimctionarea la parametri optimi
a echipamentelor i utilajelor folosite in gestiunea Serviciului conform, atat In conditii normale,
cat §i in conditii neobi§nuite (ce pot fi prevazute in limite rezonabile); §i

(E) operarea echipamentelor §i utilajelor folosite in gestiunea Serviciului In conditii de sigurant5
deplina pentru personalul manevrant, alti angajati, populatie, mediul Inconjurator, precum §i
pentru alte instalatii conexe;

"Bunuri de Preluare" - inseamna acele bunuri care la Data incetarii Contractului pot reveni
Delegatarului, In masura in care acesta din urma Ii manifesta intentia de a prelua bunurile
respective in schimbul piäii unei compensatii, in conditiile Legii §i ale prezentului Contract;

"Bunuri de Retur" - inseamna acele bunuri care, la Data incetarii Contractului, revin sau intra
In proprietatea Delegatarului, de plin drept, In principiu gratuit (cu exceptia cazurilor prevazute
de prezentul Contract), in buna stare, exploatabile §i libere de once sarcini, ipoteci, gajuri sau
garantii on obligatii similare;

"Bunuri Proprii" - Inseamna acele bunuri care apartin Delegatului §i care raman in proprietatea

sa dui:a Data incetarii Contractului;

"Colectarea SeparatA" - Inseamna colectarea in cadrul careia un flux de de§euri este pastrat
separat in functie de tipul i natura de§eurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora.

"Contract" - Inseamna prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, Impreuna cu toate
Anexele sale, a§a cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul
Partilor prin acte aditionale;

"Data de incepere (a Contractului)" - Inseamna data emiterii ordinului de incepere a
serviciilor, dupa semnarea de ate IWO a procesului verbal de predare-primire (care va deveni
Anexa nr. 5 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispozitia de Delegatar Delegatului, care
fac parte din infrastructura aferenta Serviciului, §i indeplinirea cerintelor prevazute la Articolul
3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare §i Data de incepere") din prezentul Contract
pentru Perioada de Mobilizare;

"Data IntrArii In Vigoare" - inseamna Data Semnarii Contractului,

"Data incetArii (Contractului)" - inseamna data la care Contractul Ii inceteaza efectele Intre
Parti, flea a aduce atingere exceptiilor stipulate la Articolul 50 ("Mentinerea unor prevederi dupa
Data incetarii") din prezentul Contract;

"Data SemnArii (Contractului)" - inseamna data and Contractul a fost semnat de atm
reprezentantii Delegatului §i ai Delegatarului/ ADI in numele §i pe seama Delegatarului sau de
atm ultimul dintre ace§tia in cazul in care Contractul nu este semnat in aceea.5i zi de ambele
PA4i;

"DaunA" - Inseamna once prejudiciu, direct sau indirect, constand in pierderea efectiva suferita
de creditorul obligatiei neindeplinite de cealalta Parte §i beneficiul de care acesta este lipsit, la
stabilirea prejudiciului tinandu-se cont §i de cheltuielile pe care Partea prejudiciata realizat
pentru limitarea sau evitarea prejudiciului §i once alte costuri §i cheltuieli de orice natura i tip,
angajate In vederea restabilirii situatiei care ar fi trebuit sa existe in lipsa respectivului
prejudiciu;
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"Delegat" - inseamnd societatea , cdreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Delegatar" - urmAtoarele unitAti administrativ-teritoriale municipiile Slatina §i Caracal, orgele
Ba4, Corabia, Piatra-Olt, DrAgAne§ti-Olt, Scomice§ti, Potcoava,Baldovine§ti, BAbiciu, BAlteni,
Bard.5ti, Barza, Bobice§-ti, BrastavAtu, Brancoveni, Brebeni, Bucini§u, Calui, Carlogani, Cezieni,

Cilieni, Colone§ti, Corbu, Coteana, Crampoia, Cungrea, Curti§oara, DAneasa, Deveselu, Dobretu,
Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Draghiceni, FAgetelu, Fdlcoiu, FArca§ele, GAneasa,

GAvAnqti, Garcov, Ghimpeteni, GiuvArd§ti, Gostavdtu, GrAdinari, Gradinile, Grojdibodu, Gum
Padinii, Ianca, Iancu Jianu, Icoana, Ipote§-ti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Mdruntei, Mihde§ti,
Milcov, Morunglav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obar§ia, Oboga, Oporelu, Opta§i-MAgura,

Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Par§coveni, Perieti, Ple§oiu, Poboru, Priseaca, Radomire§ti,
Redea, Rotunda, Rusdne§ti, Sambure§li, Sarbii-MAgura, ScAri§oara, Schitu, Seaca, Slatioara,
Spineni, Sprancenata, Stoene§ti, Stoicane§ti, Strejqti, Studina, SerbAne§ti, Sopdrlita, Stefan cel
Mare, TAtule§ti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Valea Mare, VAdastra,
VAddstrita, VAleni, Valcele, Verguleasa, Vi§ina, Vi§ina Noud, Vitomire§ti, VlAdila, Voineasa,
Vulpeni, Vulture§ti §i judetul Olt, membre ale ADI care a atribuit prezentul Contract prin

intermediul AD!;

„Depozit" - inseamnd rampa pentru depozitarea De§eurilor, la suprafatA sau subteran, pentru
scopul prezentului contract acesta referindu-se la depozitul conform judetean/regional situat la
BAlteni.

"De§eu(uri)" - inseamna once substantd sau obiect pe care detinAtorul 11 aruncA on are intentia

sau obligatia sA 11 arunce;

"Depuri din ambalaje" - inseamnd De§eurile care au fost initial utilizate ca ambalaje (once

material care este utilizat pentru a impacheta, proteja, inmana, preda §i prezenta bunuri), once

ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de de§eu, exclusiv de§euri de

productie. De§eurile din ambalaje pot rezulta dintr-o gamd largd de surse incluzand

supermarketuri, magazine de desfacere, industrii producAtoare, gospoddrii, spitale, hoteluri,
restaurante §i companii de transport. Obiecte precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu,

ambalaje de mancare, paleti de lemn, §i bidoane sunt clasiflcate ca ambalaje.

"Deleuri Menajere" - inseamnd Dewurile provenite de la Utilizatorii Casnici, inclusiv fractiile

colectate separat astfel cum sunt definiti de prezentul Articol;

"De§euri Municipale" - inseamnd De§euri Menajere §i Degeuri Similare, inclusiv fractiile
colectate separat;

"Depuri Reciclabile" - inseamna de§eurile care prin operatiuni de valorificare pot fl

transformate in produse, materiale sau substante pentru au i indeplini functia initiald on pentru

alte scopuri. Operatiunile de valoriflcare care se incadreazA in categoria reciclArii includ
retratarea materialelor organice, dar nu includ valorificarea energeticA i conversia in vederea
folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de umplere.

"Depuri Similare" - inseamna De§euri care din punctul de vedere al naturii i al compozitiei
sunt comparabile cu De§eurile Menajere, exclusiv de§eurile din productie, din agriculturd i din
activitAti forestiere;

"De§euri Verzi" - inseamna Bio-de§eurile compuse din Deqeuri provenind din parcuri sau
grAdini, precum fmnze, iarbd, flori, garduri vii, crengi, etc.
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”Documentatia de Atribuire” - inseamna documentatia ce cuprinde toate infonnatiile legate de
obiectul Contractului §i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele licitatiei,
conform procedurii aplicabile potrivit Legii;

"Durata Contractului" - va avea intelesul prevazut la Art. 3 din prezentul Contract;

„Garantia de BunA Executie" - inseamna garantia de buna executie a Contractului, constituita
legal de Delegat, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie
de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, In conditiile legii,
executabila la prima cerere a Delegatarului/ADI, cuprinzand angajamentul irevocabil §i
neconditionat al emitentului de a plati once suma de bani solicitata de Delegatar dar in limita
valorii Garantiei de Bun a Executie, pentru a garanta:

a) plata oricaror penalitati care se pot inregistra in favoarea Delegatarului,

b) plata oricaror sume care Delegatar/ADI conform prezentului Contract, inclusiv ca
urmare a neindeplinirii de ate Delegat a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

"Indicatori de Performanta" - inseamna Indicatorii Tehnici §i Indicatorii Privind Tintele, astfel
cum sunt definiti in prezentul Articol;

"Indicatori privind Tintele" - Inseamna cerintele tehnice, cantitative §i procentuale legate de
tintele care trebuie atinse in gestiunea Serviciului, de indeplinit de ate Delegatar conform
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Indicatori Tehnici"- inseamna cerintele §i standardele legate de eficienta Serviciului, care
trebuie indeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul

Contract);

„Informatii Confldentiale" - inseamna: (i) toate evidentele, rapoartele, conturile §i alte
documente §i informatii transmise sau puse la dispozitie (§i marcate drept confidentiale) de o
Parte celeilalte (sou, in Tntelesul prezentului Contract, de sau care AD!) in legatur'A cu obiectul
prezentului Contract (transmise in once mod §i indiferent de suportul pe care sunt stocate),
inclusiv toate datele cu caracter personal in sensul Legii privind protectia datelor cu caracter
personal; i (ii) informatiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezinta acele
informatii a caror dezvaluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale
oricarei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuala §i elementele de
know-how ale oricarei Parti §i care sunt exceptate de la liberul acces la informatii conform Legii;

„Lege" - inseamna orice nonne de drept aplicabile in Romania incluzand, dar fara a se limita la
acestea: tratate, legi, ordonante, hotarari, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine,
decizii, decrete, directive, principii generale de drept §i hotara'ri judecatore§ti obligatorii erga
omnes, precum §i reglementarile obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum §i once
cerintA sau recomandare a Autoritati de Reglementare, a unei AutoritAti Competente din
Romania sau la nivelul Uniunii Europene, sau inteipretare sau aplicare a oricareia dintre cele de
mai sus de care o Autoritate Competenta din Romania sau la nivelul Uniunii Europene. in
sensul prezentei definitii „hotarcirile judecatorelti obligatorii erga omnes" reprezinta (i)
hotararile judecatoreqti definitive pronuntate in materia contenciosului administrativ prin care s-a
anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter nonnativ, (ii) deciziile Curtii
Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unui act normativ, (iii) recursurile in
interesul legii pronuntate de inalta Curte de Casatie §i Justitie asupra problemelor de drept care
au fost solutionate diferit de instantele de judecata precum §i (iv) hotararile judecatomti
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pronuntate in actiunile colective introduse de cAtre o categoric anume de cetAteni si care
beneficiazA de efectele acesteia;

"Modificare LegislativA" - InseamnA once intrare in vigoare, modiflcare, completare,
suspendare, abrogare (totala sau partiala) a oricarei Legi astfel cum este definitA mai sus
sau once alt eveniment cu efect similar, intervenit dupa Data Intearii in Vigoare a
Contractului;

"Oferta" - Inseamna oferta depusa de Delegat in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica si este
atasata ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

"Perioada de Mobilizare" - inseatnna perioada cuprinsA intre Data Semnarii si Data de incepere
a prezentului Contract;

"Perioada de Monitorizare" - inseamna o perioada specificA (respectiv o lunk un trimestru sau
un an dupa frecventa Cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raporteaza lunar,
trimestrial sau anual) pe parcursul care Delegatarul/ADI monitorizeazA modul de prestare a
Serviciului de cAtre Delegat sau once perioada de timp pe parcursul careia Delegatarul/ADI a
decis sa monitorizeze performantele Delegatului prin inspectii inopinate;

"Programul de Operare" - InseamnA frecventa cu care Delegatul trebuie sA Ii IndeplineascA
obligatifie specifice de fumizare/prestare a Serviciului, In special sa incarce Deseurile din cadrul
activitAtii de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de
operare si intretinerea bunurilor") din prezentul Contract;

„Redeventa" - InseamnA suma de bani platibilA Delegatarului sau unora dintre unitAtile
administrativ-teritoriale care formeazA Delegatarul (Judd, municipiu, oras, comunA), dupa caz,
de cAtre Delegat conform prevederilor Art. 11 („Redeventa") din prezentul Contract;

"Regulamentul Serviciului" - InseamnA regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la
prezentul Contract), aprobat de Delegatar/ADI conform regulamentului-cadru la nivel national
adoptat de Autoritatea de Reglementare; in scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar
prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta defmit in prezentul
Articol;

"Serviciul" - InseamnA urmAtoarele activitati componente ale serviciului de salubrizare al
Delegatarului, conform Legii:

a) colectarea separata si transportul separat al Deseurilor Municipale si al Deseurilor
Similare provenind din activitAti comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate
separat, far% a aduce atingere fluxului de deseuri din echipamente electrice si electronice, baterii
si acumulatori;

"Tariful" - InseamnA contravaloarea fumizarii/prestarii Serviciului care face obiectul prezentului
Contract, conform Articolului 10 („Tariful") din prezentul Contract;

"Utilizator(i)" - InseamnA:

a) comunitAtile locale considerate in intregul lor sau comunitAtile locale componente ale ADI, in
cazul activitAtilor specifice Serviciului care sunt prestate de cAtre Delegat a caror valoare se
achitA direct Delegatului de cAtre Delegatar de la bugetul local;
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b) persoanele fizice sau juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitati
specifice Serviciului, in cazul activitatilor pentru care beneficiarii incheie contracte individuale
de prestare a serviciului, in nume propriu, cu Delegatul, dupa caz conform clauzele specifice ale
prezentului Contract;

"Utilizator(i) Casnic(i)" - inseamna Utilizatorii, astfel cum sunt definiti mai jos, care sunt
persoane fizice sau asociatii de proprietari ai apartamentelor din condominii, dupa caz;

"Utilizator(i) Non-Casnic(i)" - Inseamna Utilizatorii, altii decat Utilizatorii Casnici, astfel cum
sunt definiti de prezentul Articol, §i in special persoanele juridice precum: agenti economici,
institutii publice, asociatii altele decat asociatiile de proprietare, fundatii etc.;

"Valorilicarea EnergeticA a Deseurilor" - Inseamna un proces de incinerare prin care
De§eurilor solide sunt transformate In energie termica pentru producerea de aburi care, in
schimb, alimenteaza turbine generatoare de electricitate.

„Zi" - Inseamna once zi calendaristica, atunci cand nu se face referire expresa la „Zi
Lucratoare"

„Zi LucrAtoare" - inseamna once zi in afara (i) zilelor de sambata §i duminick (ii) oricarei zile
de sarbatori legale in Romania sau oricarei zile In care bancile sunt inchise pentru tranzactii, in
conformitate Cu Legea in vigoare;

(2) in cuprinsul prezentului Contract §i/sau In Anexele sale, termenii folositi Cu majuscule Ii vor
pasta, indiferent de locul in care sunt folositi in cuprinsul acestora, Intelesul dat In defuritia
aferenta. Formele cuvintelor la singular subinteleg formele de plural §i invers.

(3) impartirea pe capitole §i articole, precum §i titlurile din Contract sunt introduse numai pentru
a u§ura sistematizarea §i nu va afecta interpretarea prezentului Contract §i nu va servi

interpretarii intentiilor MOlor.

(4) Once referire la articole sau numere de articole va Insemna, daca nu este altfel specificat, o
referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele
prezentului Contract.

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest
document dupa cum este revizuit, modificat sau completat §i in vigoare la anumite intervale de
timp §i va include referiri la once document care il revizuiqte, modifica sau completeaza sau
int% in vigoare, este incheiat tinand cont de sau in conformitate cu prevederile acestuia.

(6) Referirile la "Parti" desenureaza pArtile prezentului Contract, iar referirile la "Parte"
desemneaza una dintre pArtile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizati §i nedefiniti in prezentul Contract §i care sunt definiti de actele normative
aplicabile vor avea Intelesul prevazut in definitia corespunzatoare din Lege.

CAPITOLUL IL OBIECTUL, DURATA SI DOCUMENTELE
CONT'RACTULUI
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ARTICOLUL 2— OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea prin concesiune a gestiunii activitAtilor
componente ale serviciului de salubrizare a localitAtilor, care compun "Serviciul" astfel cum este
definit acesta la Articolul 1 („Definitii §i interpretAri") de mai sus, respectiv:

a) colectarea separatA §i transportul separat al De§eurilor Municipale §i al De§eurilor Similare
provenind din activitAti comerciale din industrie §i institutii, inclusiv fractii colectate
separat, WA a aduce atingere fluxului de de§euri din echipamente electrice §i electronice,
baterii §i acumulatori;

(2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp
mentionata la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare §i Data de incepere"),
dreptul §i obligatia de a fumiza Serviciul in Aria DelegArii, inclusiv dreptul §i obligatia de a

administra §i de a exploata, in schimbul unei Redevente, Bunurile de Retur prevAzute in Anexele
nr. 4 §i nr. 5 la prezentul Contract.

(3) Obiectivele Delegatarului sunt:

a) fmbunAtAtirea conditiilor de viatA ale populatiei;

b) sustinerea dezvoltArii economico-sociale a localitAtilor;

c) promovarea calitAtii §i eficientei Serviciului;

d) dezvoltarea durabilA a Serviciului;

e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparentA, competitivitate §i eficientA;

f) protectia §i conservarea mediului TnconjurAtor i a sAnAtAtii populatiei;

g) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea

localitAtilor.

ART1COLUL 3— DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE SI

DATA DE INCEPERE

(1) Durata prezentului Contract este de 8 ani de la Data de incepere a Contractului.

(2) Data de incepere este ulterioara Datei Intrarii In Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la
Articolul 1 („Definitii i interpretare") din prezentul Contract.

(3) PArtile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului in conditiile prevAzute de Legea

aplicabilA la data prelungirii. Prelungirea va fi convenitA prin act aditional la Contract nu mai
tarziu de 12 (douAsprezece) luni inainte de data expirArii Contractului.

(4) intre Data Semnarii §i Data de incepere, se intinde Perioada de Mobilizare.

(5) k Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungA de 90 Zile de la Data SemnArii (dacA
PArtile nu convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care

confirma:

a) constituirea Garantiei de Buna Executie prevAzutA la Articolul 21 („Garantia de BunA
Executie") din prezentul Contract;

b) incheierea tuturor politelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("AsigurAri") din
prezentul Contract;
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c) obtinerea Autorizatiilor necesare conform Legii pentru Inceperea prestArii Serviciului

d) Indeplinirea obligatiilor stipulate In caietul de sarcini.

(6) Doar dupA prezentarea tuturor acestor dovezi de cAtre Delegat, i dupA lncheierea Procesul-
Verbal de predare-primire a bunurilor de cAtre Delegatar in vederea prestarii Serviciului, dar nu
mai tarziu de ultima zi a termenului maxim agreat al Perioadei de Mobilizare se va emite
ordinului de Incepere a serviciilor a arni comunicare marcheazA Data de incepere a
Contractului, astfel cum este aceasta definitd la Articolul1 ("Defmitii §i interpretare") din
prezentul Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Mille:

a) 10 vor asuma toate obligatiile necesare §i vor depune toate diligentele pentni ca prestarea
Serviciului sä poatA Incepe, conform celor prevAzute In Caietul de sarcini al Serviciului
(Anexa nr. 2 la Contract) §i

b) vor furniza una alteia toate informatiile §i datele necesare care le sunt solicitate prin

prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la

Contract) §i ale anexelor acestora, dupA caz.

(8) Perioada de mobilizare se va extinde In cazul In care neindeplinirea conditiilor §i obligatiilor

asumate de Delegat nu se datoreazA culpei exclusive a acestuia.

ARTICOLUL 4 —CONTRACTUL SI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintA Intreaga intelegere contractualA a pArtilor cu privire la obiectul

acestuia.

(2) Se considerA cA documentele care alcAtuiesc Contractul se explicA reciproc §i se interpreteaza
impreuna. in eventualitatea oricAror neconcordante Intre cuvinte, terrneni, fraze sau abrevieri
scrise cu majuscula i definite In cadrul unei Anexe, Intelesul stabilit de Articolul 1 („Definitii §i

interpretare") al Contractului va prevala asupra Intelesului din AnexA, dacA contextul acestui

Contract permite.

(3) Prezentul Contract are unnatoarele anexe:

a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c) Oferta Delegatului, inclusiv clarificArile date de acesta, dupA deschiderea ofertelor
(Anexa nr. 3)

d) Inventarul bunurilor mobile §i imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate
Delegatului pe intreaga DuratA a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4)

e) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevAzute In Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5)

0 Lista indicativA a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 6);

g) Programul de Investitii (Anexa nr. 7)

h) Indicatorii de Performanta (Anexa nr. 8), care includ Indicatorii Tehnici i Indicatorii
privind Tintele, impreuna cu penalitAtile corespunzAtoare, dupä caz;

i) AsigurArile (Anexa nr. 9)
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j) Garantia de Bung. Executie (Anexa nr. 10)

(4) in cazul oricArui conflict sau neconcordantA Intre corpul principal at Contractului §i once
Anexd, clauza, din cuprinsul Contractului va prevala, cu exceptia situatiei in care se specified
altfel in prezentul Contract.

CAPITOLUL HI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

ARTICOLUL 5- DREPTURILE DELEGATARULUI

(1) Delegatarul are urmAtoare drepturi, pe care le va exercita insA in corelare cu regulatnentele,
politicile tarifare §i programele §i strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul AD! pentru Aria
Delegarii.

a) sa stabileascA programele de reabilitare, extindere §i modernizare a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente Serviciului;

b) sä coordoneze proiectarea §i executia lucrdrilor tehnico-edilitare, a investitiilor, in scopul
realizArii acestora intr-o conceptie unitara §i corelatA cu programele de dezvoltare
economico-sociala a localitAtilor, de amenajare a teritoriului, urbanism §i mediu;

c) sA realizeze investitii in infrastructura tehnico-edilitare aferentA Serviciului §i in acest scop sA
finanteze lucrarile necesare, prectun §i sA contracteze §i sA garanteze, conform prevederilor
legale aplicabile, imprumuturile in vederea finantArii programelor de investitii;

d) sä inspecteze Bunurile de Retur §i sä verifice gradul de realizare a investitiilor prevAzute de
Contract in sarcina Delegatului;

e) sA incaseze Redeventa de la Delegat, conform prevederilor art.11 alin (1) din prezentul
contract;

0 sä monitorizeze fndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se
va realiza de catre ADI in baza mandatului primit de aceasta prin statutul sAu;

sA aplice penalitAti in caz de executare cu intarziere sau neexecutare a obligatiilor
contractuale de cAtre Delegat;

h) sA-§i exprime intentia de a dobandi Bunurile de Preluare §i sä solicite Delegatului sA semneze
contractul de vanzare-cumpArare a acestor bunuri, la incetarea prezentului Contract;

i) sA modifice unilateral partea reglementard a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului
§i Caietul de Sarcini at Serviciului, Anexele nr. 1 i nr. 2 la Contract) pentru motive ce tin de
interesul national sau local §i/sau in caz de Modificare LegislativA, cu posibilitatea pentru
Delegat de a primi o compensatie in cazul in care echilibrul contractual este afectat In mod
semnificativ ca urmare a acestor modificari;

sA aprobe stmetura §i ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform
Legii in vigoare;

k) sA rezilieze Contractul dacA Delegatul nu 1§i respectA obligatiile asumate prin Contract;

1) sA sanctioneze Delegatul in cazul sAvar§irii contraventiilor prevAzute de Lege;

g)

j)
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m) alte drepturi prevAzute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturile prevAzute la alin. (1) literele a, d, f, g, j, k, 1 de mai sus urmeazA a fi exercitate In
numele §i pe seama Delegatarului, de cAtre ADI in baza mandatului primit prin statutul sAu.
Delegatarul pAstreazA dreptul de a fi informat §i de a propune masuri privind Serviciul aflat sub
responsabilitatea sa i bunurile ce le apartin, prin intermediul si in cadrul ADI. in relatia cu
Delegatul, Asociatia constituie interfata Intre Delegat §i Delegatar.

ARTICOLUL 6— DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are urmAtoarele drepturi:

a) sA incaseze contravaloarea Serviciului, corespunzAtor Tarifului aprobat de Delegatar,
determinat in conformitate cu Legea in vigoare §i in special cu metodologia aprobatA de
ANRSC;

b) sa aplice la facturare Tarifele aprobate;

c) sA solicite ajustarea Tarifului in raport cu evolutia generalA a preturilor §i tarifelor din
economie;

d) sA propunA modificarea Tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativA a
echilibrului contractual;

e) sA beneficieze de exclusivitatea prestArii Serviciului in Aria DelegArii, acordatA In baza
prezentului Contract de Delegare. Nici o altA entitate (societate comerciala, consortiu,
serviciu public) nu va putea presta activitAtile care fac obiectul prezentului Contract, in
Aria DelegArii;

f) sA incheie contracte cu tertii pentru Intretinerea §i reparatiile instalatiflor, utilajelor,
echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;

sä solicite recuperarea debitelor conform legislatiei in vigoare;g)

ARTICOLUL 7 —OBLIGATIME DELEGATARULUI

Delegatarul are urmatoarele obligatii, pe care le va exercita InsA in corelare cu regulamentele,
politicile tarifare §i programele §i strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADI, pentru Aria
DelegArii, conform mandatului acordat acesteia prin statutul sau:

a) sA actualizeze §i sA aprobe modificarile la Regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1
la prezentul Contract, In baza regulamentelor cadru, conform legilor in vigoare, obligatie care
se va exercita prin intermediul ADI;

b) sA aprobe (inclusiv ajustArile §i modificArile) Tarifele propuse de Delegat conform Legii in
vigoare, obligatie care se va exercita prin intermediul ADI;

c) sA verifice periodic, prin intermediul ADI:

1. calitatea Serviciului prestat;

2. Indeplinirea Indicatorilor de Performanta;

3. mentinerea echilibrului contractual;
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4. asigurarea unor relatii echidistante §i echilibrate intre Delegat §i Utilizatori;

d) sA predea cAtre Delegat, in Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalatiile, echipamentele
§i facilitAtile aferente Serviciului delegat, precum §i pe mAsura ce apar noi astfel de bunuri
fatA de cele care au fost predate in Perioada de Mobilizare, ImpreunA cu inventarul existent,
libere de once sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire (Anexa nr.5 la
Contract), acestea find Bunuri de Retur din categoria prevAzutA la Art. 17.1.1. lit, a) din
prezentul Contract;

e) sA faciliteze obtinerea de cAtre Delegat a Autorizatiilor pentru lucrari §i investitii aferente
Serviciului pe terenurile publice §i private, conform Legii in vigoare;

0 sA nu-1 tulbure pe Delegat in exercitiul drepturilor sale ce rezultA din prezentul Contract;

g) sA medieze, eventualele divergente, sesizAri, plangeri etc. care apar intre Delegat §i
Utilizatorii Serviciului;

h) sA sprijine Delegatul in campaniile organizate privind informarea i con§tientizarea
Utilizatorilor privind colectarea separatA a De§eurilor;

i) sA asigure un mediu de afaceri concurential §i transparent;

j) sA pastreze, in conditiile Legii, confidentialitatea datelor §i informatiilor economico-
financiare privind activitatea Delegatului, altele dee& cele de interes public.

ARTICOLUL 8 —OBLIGATIILE DELEGATULUI

Delegatul are urmatoarele obligatii generale:

a) sA asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale §i cu respectarea
Regulamentului Serviciului (Anexa nr.1 la Contract) §i Caietului de Sarcini ale Serviciului
(Anexa nr.2 la Contract), a prescriptiilor, normelor §i normativelor tehnice in vigoare, Intr-o
maniera eficientA, In conformitate cu Legea §i Bunele Practici Comerciale;

b) sA presteze Serviciul pentru toti Utilizatorii din Aria DelegArii, cu asigurarea colectArii
intregii cantitAti de De§euri generate care intrA in obiectul prezentului Contract §i sA lase in
stare de curAtenie spatiul destinat recipientelor de precolectare §i domeniul public; pentru toti
Utilizatorii/ pentru Utilizatorii Non-Casnici.

c) sA colecteze doar Dewurile generate in Aria DelegArii;

d) sa respecte fluxul De§eurilor prevAzut la Articolul 14 ("Fluxul De§eurilor") din prezentul
Contract;

e) sA accepte modificarea Programului de Operare §i a cerintelor tehnice, ap cum sunt aceste
detaliate in Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza
modificArii regulamentelor locale privind gestionarea de§eurilor, in cazul in care respectivele
modificAri sunt acute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari
national e;

0 sA plateasca despAgubiri pentru Intreruperea nejustificatA a prestArii Serviciului;

g) sA depunA toate diligentele necesare pentru conservarea integritAtii bunurilor, instalatiilor,
echipamentelor, vehiculelor §i dotArilor ce i-au fost concesionate pe toatA Durata
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j)

Contractului, §i sa asigure exploatarea, intretinerea §i reparatia acestora cu personal autorizat,
In functie de complexitatea bunului respectiv §i specificul postului/locului de munca;

h) sä nu instraineze sau Inchirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va Inlocui §i nu va
dispune In niciun fel de aceste bunuri fara consimtAmantul prealabil, in scris, al
Delegatarului;

i) sA transmita Delegatarului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum §i
situatia patrimoniului public (cantitativ §i valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an
pentru inregistrarea in contabilitatea acestuia;

sA predea Delegatarului, la Incetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur,
conform conditiilor stipulate la Art. 17.1., in stare tehnicA corespunzAtoare duratei lor
normale de functionare, precum §i toatd documentatia tehnicA aferenta, inclusiv cArtile
constructiilor, cArtile tehnice etc., pe baza de proces verbal de predare-primire;

k) sA detina toate Autorizatiile necesare prestarii Serviciului, prevAzute de legislatia in vigoare,
sa °Nina §i sA mentina valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizatii;

1) sA respecte Indicatorii de Performanta prevazuti in Regulamentul Serviciului §i in Anexa nr.
8 („Indicatorii de PerformantA") la prezentul Contract, §i sA Imbunatateasca In mod continuu
calitatea Serviciului prestat;

m) sa aplice metode performante de management care sA conducd la reducerea costurilor de
operare;

n) sA Inregistreze toate reclamatiile §i sesizArile, care li sunt adresate, Intr-un registru §i sA ia
masurile de rezolvare ce se impun. in registru se vor consemna numele, prenumele
persoanei/societAtii care a reclamat, adresa reclamantului, data §i ora reclamatiei, data §i ora
rezolvarii, numArul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizArile
sense Delegatul are obligatia sA rAspundA in termen de maximum 30 de Zile de la
Inregistrarea acestora;

o) sA fumizeze Autoritatilor Competente, Delegatarului/ADI toate informatiile solicitate §i sA
asigure accesul la documentele i documentatiile pe baza cArora presteaza Serviciul, in
conditiile Legii §i ale prezentului Contract;

sA tinA evidenta gestiunii De§eurilor §i sA raporteze periodic cAtre ADI/Delegatar §i oricAror
alte AutoritAti Competente, inclusiv prin transmiterea atm Autoritatea de Competenta in
domeniul protectiei mediului, date §i informatii despre activitatea specified conform
chestionarului din anchetele statistice nationale, dupa caz, conform Legii in vigoare;

q) sA se asigure ca toate substantele §i materialele periculoase folosite sau care urmeaza sA fie
folosite in prestarea Serviciului sunt pastrate 'intr-un mediu controlat §i in conditii de
siguranta conform Legii in domeniu §i Bunelor Practici Comerciale, precum §i cA toate
recipientele cu substante periculoase sunt etichetate corect §i clan

r) sA nu cesioneze sau transfere In weun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile i
obligatiile sale derivate din prezentul Contract, altfel dec.& in conformitate cu conditiile
stipulate la Articolul 25 ("Sub-delegarea §i transfer"), orice operatie realizata in alte conditii
find mild de drept;

s) sA efectueze lucrarile de intretinere, modemizare, reparare §i/sau Inlocuire a Bunurilor de
Retur, conform Art. 17.1.4 din prezentul Contract;

I))
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t) sä contracteze si sä mentina pe toata Durata Contractului toate asigurarile prevazute la
Articolul 22 ("Asigurari") din prezentul Contract;

u) sa asigure existenta personalului necesar pentru prestarea Serviciului si sa asigure conducerea
operativa, mijloacele tehnice si personalul de interventie in situatii de urgenta;

v) sa puna la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de catre
Delegatar sau organizatii ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice si mijloace
de transport aflate in dotare, in conditiile recuperarii de la organizator a cheltuielilor
efectuate;

w) sa organizeze periodic, cu acordul AD!, campanii de informare si constientizare a publicului
privind colectarea separata a Deseurilor si sa sprijine Delegatarul in campaniile proprii, in
informarea Utilizatorilor privind colectarea selectiva a deseurilor. Valoarea alocata anual
pentru activitati de informare si constientizare a publicului nu trebuie sa fie mai mica de 1%
din valoarea nominala anuald a serviciului delegat; Delegatul va furniza Delegatarului/ADI
informatiile privind costurile aferente campaniilor de informare si constientizare, impreuna
cu documentele justificative;

x) sa plateasca penalitatile contractuale in cuantumul prevazut de prezentul Contract si Anexele
corespunzatoare, in caz de nerespectare a obligatiilor sale contractuale si a Indicatorilor de
Performanta;

sa realizeze toate investitiile si lucrarile la infrastnictura aferenta Serviciului, conform
prevederilor prezentului Contract, in special ale Articolului 9 ("Obligatifie de investitii ale
Delegatului") si ale Articolului 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare si intretinerea
bunurilor"), precum si ale Anexei fir. 7 la prezentul Contract ("Programul de Investitii").

z) sa dovedeasca in termen de 12 luni de la Data Semnarii Contractului ca certificarea pe care o
detine pentru Sistemul de Management al CaMAW (in conformitate cu standardul ISO 9001
sau cu un standard echivalent) a fost implementata pentm Aria Delegarii, in caz contrar va
plati penalitati de 10.000 euro trimestrial;

aa) sa dovedeasca in termen de 12 luni de la Data Semnarii Contractului ca certificarea pe care o
detine pentru Sistemul de Management al Mediului (in conformitate cu standardul ISO
14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementata pentru Aria DelegArii, in caz
contrar va plati penalitati de 10.000 euro trimestrial ;

bb) sa. suporte contravaloarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de deseuri
municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de
performanta prevazuti in Contract;

cc) sa asigure trasabilitatea deseurilor impreuna cu operatorul care efectueaza celelalte operatiuni
de gestionare a deseurilor, astfel indt sa se realizeze raportarea care autoritatile competente
si recuperearea sumelor pentru gestionarea deseurilor de ambalaje;

dd) once alte obligatii prevazute de prezentul Contract.

3')
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ARTICOLUL 9— OBLIGATIILE DE INVESTITII ALE DELEGATULUI

(1) Delegatul se obliga sA efectueze investitii conform Programului de Investitii, care va fi ata§at
ca Anexa nr. 7 la prezentul Contract, §i inand seama de prevederile de mai jos ale prezentului
articol.

(2) In special, Delegatul va realiza urmAtoarele investitii minime: sA puna la dispozitia
detinAtorilor de De§euri containerele §i recipiente noi nefolosite, care permit implementarea
sistemului RFID §i va furniza autogunoierele necesare furnizArii serviciului. Costurile de
achizitionare a acestora se includ in tariful ofertat de Delegat pentru prestarea activitAtii de
colectare separatA §i transportul separat al De§eurilor, conform Ofertei sale (Anexa nr. 3 la
prezentul Contract). Investitiile necesare sunt prevazute in art.70 §i art.71 din caietul de sarcini.

(3) Once modificare la Programul de Investitii, in masura In care o astfel de modificare este
permisa conform Legii aplicabile, nu va fi operatA decal dupa aprobarea propunerilor Delegatului
de cAtre ADI/Delegatar i va fi inclusa in Programul de Investitii prin act aditional la prezentul
Contract, semnat de toate PArtile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10 —TARIFUL

(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul sA II aplice la Data de incepere a Contractului este
urmAtorul:

a) pentru activitatea de colectarea separatA a de§eurilor de hartie, metal, plastic §i
sticIA din dewurile municipale tariful este de .... lei/tona, plus TVA

b) pentru activitatea de colectarea separata a altor tipuri decAt cele prevAzute la lit.
a) tariful este de .... lei/tonA, plus TVA

Tariful total aplicat de Delegat cu titlul de platA pentru Serviciul prestat va consta in tarifele
prevAzute la aim. (1) lit, a) qi b) din prezentul Articol, deoarece Delegatul nu va plAti tarife
aferente activitAtilor de sortare §i depozitare la Depozit.

(2) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria DelegArii, se factureaza lunar de cAtre Delegat
care UAT, pe baza avizului ADI, pentru sumele care trebuie achitate de cAtre UAT-uri..

(3) in cazul sumelor care se achitA de cAtre UAT-uri, Operatorul va inainta cAtre ADI in termen
de 3 zile de la finalul lunii documentele justificative (ex: bonuri de cantar) pe baza cArora se va
emite factura cane UAT, Impreuna cu documentele necesare recuperArii costurilor pentru
gestionarea de§eurilor de ambalaje. in termen cel mult 10 zile de la primirea tuturor acestor
documente ADI va aviza sau va comunica neaprobarea, indicand motivele care stau la baza
neaprobArii.

(4) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii
urmatoare celei in care prestatia a fost efectuatA, pe baza avizului ADI. Facturile emise cAtre
UAT-uri vor fi insotite de situatiile cantitative i valorice privind cantitAtile de de§euri colectate,
avizate de ADI. UAT-urile beneficiare sunt obligate sA achite facturile reprezentAnd
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in tennenul de scadentA de 15 zile de la data emiterii
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facturilor; data emiterii se lnscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in
calcul incepand cu data emiterii facturii.

(5) Neachitarea facturii de catre beneficiarii, mai precis UAT-uri sau AD!, In tennen de 30 de
zile de la data scadentei atrage penalitati de Intarziere stabilite conform reglementarilor legale In
vigoare, dupa cum urmeaza:

(a) penalitatile se datoreaza Incepand cu prima zi dupa data scadentei;

(b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
bugetare;

(c) valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie In venit at
operatorului. Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate dupa 45 de zile de la
primirea facturii, are dreptul sa solicite recuperarea debitelor.

(6) Tarifele vor fi modificate sau ajustate in conformitate cu metodologia aplicabila, adoptata de
Autoritatea de Reglementare

(7) Modificarea si ajustarea tarifului se aproba de Delegatar/ ADI in baza mandatului prealabil
special acordat in acest sens de ate UAT-uri.

(8) Tarifele aprobate trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor objective:

a) asigurarea prestarii Serviciului la nivelurile de calitate si Indicatorii de Performanta stabiliti
prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului si prin prezentul Contract;

b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului
si asigurarea unui echilibru Intre riscurile si beneficiile asumate de PAr(i;

c) asigurarea functionarii eficiente a Serviciului si a exploatarii bunurilor apartinand domeniului
public si privat at Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum si asigurarea
protectiei mediului.

(9) Solutionarea oricaror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 52
(„Legea aplicabila si solutionarea litigiilor") din prezentul Contract. Pana la solutionare vor fi
aplicate Tarifele In vigoare, jar in urma solutionarii disputei noile Tarife aprobate conform Legii,
vor infra in vigoare In luna imediat urmatoare.

ARTICOLUL 11- REDEVENTA

(1) Pentni fiecare An Contractual Delegatul va plati urmatoarelor unitati administrativ-teritoriale
avand calitatea de Delegatar o Redeventa anuala in suma de 1,079,009.20 lei atm Judetul Olt si
62,599.2 lei ate Mun. Caracal; se adauga si redeventa de la Caracal pentru autogunoiere ( si in
studii si in strategie si FDA)

(2) Redeventa devine exigibila de la Data de incepere a Contractului si va fi platita in transe
trimestriale egale in contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni unnatoare
trimestrului pentru care trebuie efectuata plata (de exemplu plata redevengi pentru primul
trimestru va fi efectuata inainte de data de 15 a celei de-a patra luni calculate de la Data de
incepere a Contractului li asa mai departe).
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(3) in cazul in care Delegatul nu efectueaza plata redeventei datoratA Delegatarului in termenul
prevAzut la alin. (2), Delegatul va plAti penalitAti si dobanzi conform Codului de Procedura
Fiscala.

(4) Neplata redeventei de cAtre Delegat In termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadentei,
confera Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept Fara a fi nevoie de
nicio altA formalitate sau de interventia unei instante judecAtoresti. Daca o singura sau doar o
parte dintre unitAtile administrativ-teritoriale cc au Impreuna calitatea de Delegatar invocA
rezilierea Contractului pe aceste temei, prevederile Articolului 37 ("Cauzele de incetare a
Contractului"), aim. 7- 9, se vor aplica corespunzAtor. Delegatul va rAmane obligat si dupA
rezilierea Contractului la plata Redeventei datorate Oa la Data incetArii Contractului, precum si
la plata penalitatilor de Intarziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.

(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plAti partiale. In cazul efectuArii unei astfel de plAti
partiale, Delegatarul va fi IndreptAtit sA considere plata ca find neefectuatA, devenind astfel
incidente prevederile alin. (3) si (4) ale prezentului Articol.

(6) Momentul efectuArii plAtii se considera a fi ziva in care contul Delegatarului este creditat cu
suma reprezentind transa trimestrialA de platA.

(7) Cuantumul redeventei se va actualiza anual cu indicele preturilor de consum ("1PC")
comunicat de Institutul National de StatisticA.

(8) Redeventa astfel plAtitA se face venit la Bugetul local urmand a fi folositA pentru Intretinerea
si/sau dezvoltarea infrastructurii serviciului.

ARTICOLUL 12 —INDICATORII DE PERFORMANTA

(1) Delegatul va presta Serviciul astfel incat sA asigure Indeplinirea Indicatorilor de Performanta,
stabiliti in Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), si cei prevAzuti in
Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanta") la Contract.

(2) Indicatorii de PerformantA stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie sA le
Indeplineasca Serviciul, avand printre objective:

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanentA la cerintele rezonabile ale Utilizatorilor;

c) excluderea oricarei discriminAri privind accesul la Serviciu;

d) respectarea reglementArilor specifice din domeniu.

(3) Indicatorii de Perfonnanta includ, farA Insa a se limita la acestea, urmAtoarele cerinte:
a) Eficienta in incheierea contractelor de prestare de servicii de cAtre Delegat cu Utilizatorii,

dupA caz, in functie de mecanismul contractual si financiar implementat la nivelul Ariei
DelegArii;

b) Eficienta in ImbunAtAtire parametrilor de calitate in contractele de prestare de servicii
incheiate de Delegat cu Utilizatorii;

c) Reactivitatea Delegatului la cererile Utilizatorilor pentru containere si recipiente de
Deseuri pentru colectare;
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d) Reactivitatea Delegatului la plangerile Utilizatorilor;

e) Respectarea de care Delegat a obligatiei de a fiirniza infonnatii privind Serviciul;

0 Gradul de acoperire al furnizArii/prestArii Serviciului raportat la Aria Delegarii;

g) Cantitatea de Dewuri Reciclabile colectate separat, pe categorii.

ARTICOLUL 13 —MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1) Respectarea §i Indeplinirea de cAtre Delegat a Indicatorilor de PerformantA §i in general a
tuturor obligatiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar §i ADI in
baza mandatului acordat acesteia prin statutul sAu §i conform termenilor §i conditiilor stipulate de
prezentul Articol.

(2) Delegatarul/ADI va informa in prealabil Delegatul asupra intentiei de a verifica respectarea
Indicatorilor de PerformantA sau de a efectua o inspectie pentru verificarea indeplinirii
obligatiilor contractuale §i va stabili data cea mai buna pentru efectuarea verificArilor. Aceasta nu
va fi totu§i inteleasA Insa ca o limitare a drepturilor i capacitAtii Delegatarului i/sau ADI de
aduce la Indeplinire indatoririle §i In particular dreptul sau de a efectua, din cand In cand,
inspectii aleatorii §i/sau inopinate privind once aspecte legate de Serviciu.

(3) La sfar§itul fiecArei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/ADI va Intocmi un "Raport de
monitorizare" pe care II va transmite Delegatului, In termen de 15 zile de la Incheierea Perioadei
de Monitorizare. Acest raport va stabili mAsurile de conformare pe care Delegatul trebuie sA le
adopte, Intr-un termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile. Lipsa unui rAspuns din partea
Delegatului, dupa 10 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare de cAtre Delegat va
Insemna asumarea realizArii masurilor de conformare in termenul stabilit de Raportul de
monitorizare.

(4) DupA primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/ADI
propunerile sale de ImbunatAtire a activitAtii pentru a se conforma Contractului, inclusiv
Indicatorilor de Performanta, transmicAnd aceste propuneri in termen de 15 Zile de la data
primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de ImbunAtAtire a activitAtii vor:

a) explica mAsurile pe care Delegatul intentioneazA sA le ia pentru ImbunatAti activitatea
in scopul confonnArii cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de PerformantA;

b) prevedea o datA /Ana la care nivelul Indicatorului de PerformantA va fi atins, atunci and
obiectul mAsurilor este un anumit Indicator de PerformantA.

(5) Delegatul va tine i va pAstra In buna stare toate InregistrArile rezultatelor, evenimentelor §i
incidentelor, in detaliu, care au legaturA sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de
PerformantA.

(6) Toate bazele de date §i tabelele centralizatoare trebuie pastrate in format electronic
actualizate periodic. Copii in format electronic trebuie fiirnizate cAtre Delegatar §i/sau ADI la
cerere.

(7) Delegatul va raporta lunar Delegatarului/ADI urmAtoarele:
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a) cantitatea de Deseuri Municipale colectate de pe raza fiecarei unitAti administrativ-
teritoriale care formeaza Delegatarul, defalcat pe surse (Utilizatori Casnici si Utilizatori
Non-Casnici) si pe categorii de Deseuri;

b) cantitatea de Deseuri predatA operatorilor care desfasoara activitAti de tratare a
Deseurilor, pe fiecare tip de Deseuri;

c) 1nregistrAri ale activitAtii zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare traseu de
colectare.

d) Resursele implicate umane si materiale;

In sensul prezentului alineat "lunar" va fi interpretat prin aceea cA Delegatul trebuie sA furnizeze
inainte de sfarsitul primei sAptAmani din lunA informatiile referitoare la luna precedentA.

(8) Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului/ADI performanta realizatA in ceea cc priveste
respectarea Indicatorilor de PerformantA stabiliti pe o bazA. trimestrialA, dupa caz. In sensul
prezentului alineat "trimestrial" va fi interpretat prin aceea ca Delegatul trebuie sA furnizeze
inainte de sfarsitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informatiile referitoare la
trimestrul precedent.

(9) Delegatul va raporta anual Delegatarului/ADI unnAtoarele:

a) rezultatele mAsurAtorilor privind compozitia Deseurilor Municipale colectate;

b) informatii privind: numArul total de personal angajat; numArul total al zilelor lucrate;
consumul total de combustibil pe vehicul pe lunA pentru fiecare flux de colectare (ex.:
Deseuri Municipale, Bio-deseuri, Reciclabile etc.); numArul total de kilometri/vehicul pe
lunA pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deseuri Municipale, Bio-deseuri, Reciclabile

etc.);

c) informatii privind: eficienta colectArii privind: % de Utilizatori Casnici de la care nu au
fost colectate Deseuri; % din colectArile planificate nu au fost realizate of (colectArile
omise) dar au fost remediate in maxim 24 ore; % din colectArile de la Utilizatori Non-

Casnici care nu au fost realizate in termen de 24 ore; cantitatea de Deseuri Municipale
abandonate ca procentaj din cantitatea totala de Deseuri Municipale colectate;

d) performanta realizatA in ceea cc priveste respectarea Indicatorilor de PerformantA stabiliti
pe o bazA anuala, dupA caz.

In sensul prezentului alineat "anual" va fi interpretat prin aceea cA Delegatul trebuie sA furnizeze
1nainte de sf'arsitul primei luni a unui An Contractual informatiile referitoare la Anul Contractual
precedent.

(10) Delegatul va raporta date si informatii AutoritAtii Competente de protectie a mediului
(datele si informatiile specifice activitAtii, inclusiv chestionarele din anchetele statistice
nationale) si va raporta AutoritAtii de Reglementare cantitatea de Deseuri predatA operatorilor
care desfasoarA activitAti de tratare a Deseurilor, pe fiecare tip de Deseuri.

(11) De asemenea, Delegatul va prezenta, la inceputul fiecArui An Contractual,
Delegatarului/ADI, dovezi:

a) de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si a primelor de asigurAri;

b) de itunatriculare a vehiculelor,
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c) de control tehnic al vehiculelor §i de incadrare In normele de control al emisiilor,

d) de detinere a tuturor Autorizatiilor valabile.

ARTICOLUL 14— FLUXUL DESEUR1LOR

(1) Delegatul va transporta DeFurile colectate conform urmAtorului flux de Dewuri:

De§eurile reziduale colectate de la populatie i agenti economici vor fi gestionate astfel:

.

Ba4;

. De§eurile reziduale din zona 2 (Caracal) vor fi transportate la statia de transfer Caracal;

• De§eurile reziduale din zona 3 (Corabia) vor fi transportate la statia de transfer Corabia;

• De§eurile reziduale din zona 4 (ScorniceVi) vor fi transportate la statia de transfer
Scomice§ti.

• De§eurile reziduale, colectate din zona 5 (Slatina) vor fi transportate la CM1D BAlteni;

De la statiile de transfer, dwurile reziduale sunt transportate in vederea depozitArii la depozitul
conform BAlteni.

Dewurile reciclabile colectate de la populatie §i agenti economici vor fi gestionate astfel:

• De§eurile reciclabile, colectate din zona 1 (Bal) vor fl transportate la statia de transfer
Bal§;

. De§eurile reciclabile din zona 2 (Caracal) vor fi transportate la statia de transfer Caracal;

• De§eurile reciclabile din zona 3 (Corabia) vor fi transportate statia de transfer Corabia.

• De§eurile reciclabile din zona 4 (Scomiceqti) vor fi transportate la statia de transfer
Scomicqti.

• Depurile reciclabile din zona 5 (Slatina) vor fl transportate direct la CMID BAlteni.

(2) De§eurile colectate trebuie predate instalatiei expres specificate mai sus pentru fiecare
categorie de De§euri. Delegatul va respecta conditiile specifice pentru fiecare instalatie.

(3) Cand se utilizeaza statii de transfer, operate de Delegat, pentru Dewurile reziduale §i/ sau
Bio-de§eurile colectate, respectivele De§euri reziduale Y sau Bio-degradabile nu vor fi stocate
temporar in statie pentru mai mult de 48 de ore, cu exceptia cazului and se specified altfel in
documentele care reglementeazA aceastA activitate.

(4) Delegatul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a De§eurilor la fiecare instalatie unde
predd Dewurile colectate separat §i se va asigura, printr-o inspectie vizuald, ca De§eurile
colectate sunt conforme cu aceste criterii. In cazul colectArii „din u§d in u§A" de la gospoddrii
individuale §i al colectArii de la Utilizatori Non-Casnici, Delegatul poate refuza sd preia
De§eurile din acele recipiente care, in urma inspectiei vizuale, sunt considerate neconfonne cu
criteriile de acceptare ale instalatiei cAreia Ii sunt destinate respectivele De§euri.

(5) Este interzis Delegatului sA incredinteze la depozitare fractia valorificabild de De§euri
colectata separat la sursd.

De§eurile reziduale, colectate din zona 1 (Bal§) vor fi transportate la statia de transfer
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ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATA

(1) UrmAtoarele De§euri Reciclabile vor fi colectate separat pe 3 (trei) fractii: hartie §i carton,

mase plastice §i metale i sticld, in conformitate cu Anexa nr. 2. Avand in vedere cä initial se va
pune la dispozitia beneficiarilor serviciului de cdtre autoritatea publicd locald doar o pubeld,
colectarea reciclabilului se va face in amestec. Ulterior colectarea fractiilor reciclabile se va face
In numArul de fractii corespunzator mundrului de pubele care vor fi puse la dispozitia
beneficiarilor serviciului.

(2) Delegatul este responsabil pentru determinarea compozitiei de Dewuri Municipale colectate.
Aceste determindri vor fi efectuate bi-anual de un tert in conformitate cu prevederile Legii in

vigo.are.

(3) Delegatarul poate solicita Delegatului sä Infiinteze o arie de depozitare temporara de o
anumitd capacitate care sd fie disponibild pentru stocarea temporard a unor fluxuri speciale de
dewuri, pentru stocarea diferitelor materiale destinate a fi distribuite rezidentilor/proprietarilor
(de exemplu: containere speciale, bro§uri, etc.).

(4) Operator se va asigura cd mecanismul de compactare din vehiculul de transport destinat

colectdrii de fractii de De§euri Reciclabile colectate separat (incluzand §i colectarea separatA de

Bio-de§euri) este operat astfel Inc& sd impingd De§eurile §i nu sd le preseze.

ARTICOLUL 16 — PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE g
iNTRETINEREA BUNUFtILOR

(1) Delegatul se obliga sd execute Serviciul in conformitate cu termenele/intervalele stabilite in

Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum §i in Programul de

Operare din prezenta Clauzd §i din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul
Contract).

(2) Delegatul va colecta §i va transporta De§eurile Municipale de pe raza tuturor unitAtilor
administrativ-teritoriale din Aria DelegArii. Once modificdri ale modalitAtii de colectare §i
transport va fi posibild doar cu aprobarea Delegatarului/ADI, exprimatd din hotarfire a autoritAtii
deliberative / a adundrii generale a ADI §i, dupd caz, cu modificarea prezentului Contract.

(3) Delegatul se obliga sa supravegheze prestarea Serviciului, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele §i alte resurse, fie de naturd provizorie, fie definitivA,
cerute pentru Indeplinirea Contractului, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevAzutd in Contract, in Caietul de Sarcini al Serviciului sau se poate deduce in mod rezonabil
din acestea.

(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili
conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnica inclusd in Oferta din Documentatia
de Atribuire, cu Caietul de Sarcini §i /sau cu Regulamentul Serviciului.

(5) VerificArile vor fi efectuate de ate Delegatar prin reprezentantii sdi imputemiciti sau prin
intermediul ADI. Delegatarul / ADI are obligatia de a notifica in scris Delegatului, identitatea
persoanelor Imputemicite pentru acest scop.

(6) Colectarea fiecdrei fractii de De§euri (De§euri Reciclabile uscate, Bio-dewuri, De§euri
reziduale colectate etc.) va fl efectuatA in aceeqi zi din sAptdmand. ColectArile obi§nuite vor
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avea loc conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), cu
exceptia cazului cand se convine altfel.

(7) Pentru colectarea „din poarta In poarta", precum §i pentru colectarea ,,In punctele de
colectare" (respectiv colectArile din zonele de blocuri §i de la punctele de colectare), frecventa
minima de colectare va fi cea prevazuta in Caietul de Sarcini la Serviciului (Anexa nr. 2 la
prezentul Contract).

(8) Delegatul trebuie sa colecteze Deseurile abandonate costurile urmand a fl suportate de UAT
din raza din care se ridica, conform Legii, §i la cererea Delegatarului/ADI trebuie sa colecteze de
asemenea §i Deseurile provenind de la evenimente speciale.

(9) Delegatul va verifica starea tehnica a echipamentelor de pre-colectare si le va Inlocui pe cele
care prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare. in cazul colectarii
„din poarta in poarta", Delegatul va inlocui once recipient deteriorat de ate angajatii sal. in
cazul colectarii ,,In punctele de colectare", Delegatul va inlocui toate containerele deteriorate.

(10) Delegatul va avea un numar suficient de mare de vehicule i echipamente adecvate,
eficiente §i In stare buna de functionare pentru colectarea Deseurilor, precum §i personal cu
calificarea corespunzatoare pentru operarea acestora, conform Programului de Investitii §i
Caietului de Sarcini al Serviciului, anexate la prezentul Contract.

(11) in cazul unei defectiuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediat ca este utilizat un alt
vehicul adecvat.

(12) Delegatul se va asigura ca colectarea Deseurilor din once recipient nedescarcat la data la
care era prevazuta colectarea, se va efectua in maxim 24 de ore de la data respectiva. Nu se va
efectua nicio plata suplimentara ate Delegat pentru colectarea Deseurilor din recipiente

nedescarcate la data prevazuta pentru colectare.

(13) Delegatul va prelua, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul
Contract) §i Legii in vigoare, Deseurile provenind din constructii, care sunt abandonate pe
domeniul public.

(14) Delegatul va folosi traseele cele mai scurte §i/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea
populatiei §i pentru mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport
pentru colectare, care va fi aprobat de Delegatar/ADI §i rutele aprobate nu vor putea fi
modificate decat cu acceptul scris prealabil al Delegatarului/ADI.

(15) Delegatul va elabora §i va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An
Contractual) de revizii §i reparatii pentru utilajele de transport, executate cu forte proprii §i cu
terti.

(16) Delegatul va tine evidenta orelor de functionare a vehiculelor.

(17) Delegatul va detine toate documentele necesare de Insotire a De§eurilor transportate, din
care sa rezulte sursa Deseurilor respective, destinatarul, tipurile de Deseuri, locul de incarcare,
locul de destinatie §i, dupa caz,, cantitatea de De§euri transportate §i codificarea acestora conform
nonnelor aplicabile.

(18) Delegatul nu va abandona Deseuri pe traseu §i va ridica in totalitate Deseurile genarate de
Utilizatori sau pe cele existente pe traseul de colectare i transport, cu exceptia celor periculoase
care nu sunt amestecate in Deseurile Municipale.
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ARTICOLUL 17— BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de care Delegat in derularea Contractului sunt
urmatoarele:

17.1. Bunurile de Retur

17.1.1. Acestea sunt:

a) bunurile Delegatarului puse la dispozitia Delegatului, prin concesionare, pe Intreaga DuratA a
Contractului, in scopul prestArii Serviciului. Acestea sunt si raman In proprietatea Delegatarului
pe Intreaga DuratA a Contractului. Delegatul primeste posesia si dreptul de folosintA asupra
acestor bunuri, pe Intreaga duratA a Contractului.

b) bunurile rezultate din investitiile prevAzute de prezentul Contract in sarcina Delegatului.
Acestea rAman proprietatea Delegatului pe Intreaga DuratA a executArii Contractului.

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data SemnArii Contractului este prevAzut in
Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevAzute la art. 17.1.1. lit, a) de mai
sus se incheie un proces-verbal de predare-primire Intre Delegat si Delegatar, care constituie
Anexa nr. 5 la prezentul Contract. in situatia in care pe parcursul executArii Contractului
Delegatarul investeste in Bunuri de Retur noi de natura celor prevAzute la art. 17.1.1. lit, a), de
mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 4 si nr. 5 vor fi actualizate
corespunzAtor. Sunt Bunuri de Retur, fArA Ins a se limita la acestea: containerele si platformele
puse la dispozitie si autogunoiere conform anexa nr. 7 la caietul de sarcini. Bunurile de Retur,
proprietate publica sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct in patrimoniul
Delegatului.

17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la incetarea Contractului din mice
cauzA, libere de mice sarcini si gratuit. Exceptie de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar
acele bunuri realizate prin investitii prevAzute In prezentul Contract in sarcina Delegatului,
bunuri care In situatia IncetArii Contractului Inainte de termen revin Delegatarul cu plata de cAtre
acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.

17.1.4. Delegatul are obligatia de a efectua lucrari de Intretinere, modernizare, reparare si/sau
inlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al
Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). Delegatul se va asigura cA toate Bunurile de
Retur sunt exploatate, Intretinute si asigurate in conformitate cu instructiunile de fabricatie si cA
sunt folosite conform normelor de sigurantA.

17.1.5 — Investitiile fAcute pentru Inlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt
realizate din fonduri proprii ale Delegatului, rAman in proprietatea sa pe toata Durata
Contractului si revin de drept, la Data incetArii Contractului, gratuit si libere de mice sarcini,
Delegatarului, find integrate domeniului public.

17.1.6 — Investitiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modemizarea si
dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de cAtre acesta pe Durata Contractului.

17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spatiilor de lucru pentru care a fost
acordat dreptul de concesiune, in alt scop dee& prestarea Serviciului, ParA aprobarea scrisA si
prealabilA a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spatiu
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17.1.8. Delegatului Ii este interzis sa constituie garantii reale asupra oricarui element aferent

Bunurilor Delegatului.

17.1.9. Delegatul nu poate hichiria sau ceda, sub nicio forma juridic, folosinta Bunurilor de

Retur §i elementelor lor componente.

17.1.10. Delegatul este obligat sa exploateze §i sa intretina Bunurilor Delegatarului, cu diligenta
unui bun proprietar.

17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) —
mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Mille au
obligatia de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

17.1.12. Delegatul va pennite accesul reprezentantilor Delegatarului §i/sau al ADI in
spatiile/cladirile utilizate in executarea prezentului Contract, pentru ali putea exercita drepturile
de monitorizare in conformitate cu prevederile Contractului.

17.2. Bunuri de Preluare, a caror lista indicativa (generica) este prevazuta in Anexa fir. 6 la
prezentul Contract, care se va intocmi inainte de semnarea contractului, pe baza ofertei.

17.2.1. La incetarea prezentul Contract din once cauza, Delegatarul are dreptul de a dobandi

Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egala cu valoarea contabila neamortizata
actualizata a acestora, stabilita de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de
Parti.

17.2.2. In termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data incetarii, Delegatarul va notifica
Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care domte sa le dobandeasca.

17.23. Delegatul va transfera proprietatea §i posesia asupra Bunurilor de Preluare care
Delegatar dupa primirea platii valorii acestora stabilita conform Art. 17.2.1 de mai sus.

17.3. Bunuri Proprii care apartin Delegatului §i nu vor fi transferate Delegatarului la incetarea
Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobandi, instraina, greva cu sarcini sau de a
dispune in once alt mod de Bunurile Proprii.

ARITCOLUL 18 — FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI IN RELATIA CU
UTTLIZATORII

(1) Delegatul nu va incheia contracte individuale de prestare de servicii, furnizarea serviciului
realizandu-se in baza prezentului contract.

ARTICOLUL 19— MASURILE DE SANATATE $I SECURITATE IN MUNCA

(1) Delegatul va revizui planul salt intern de sanatate §i securitate In munca, on de ate on va fi
necesar §i on de cate on se vor face schimbari ale practicilor de exploatare, se vor introduce
utilaje §i echipamente noi, etc. §i va prezenta ADI documental revizuit.

(2) Delegatul va avea in vedere sanatatea §i securitatea In munca pentru toate persoanele
implicate in prestarea Serviciului §i va mentine toate amplasamentele, cladirile, instalatiile,
vehiculele §i utilajele (in masura in care acestea se afla sub controlul salt) intr-o stare de
functionare corespunzatoare pentru evitarea pericolului, va intretine, pe cheltuiala proprie,
instalatia de iluminare, elementele de protectie, semnele de avertizare i va urmari amplasarea §i
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instalarea acestora on de cate on va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau a ADI sau la
solicitarea oricArei Autoritati Competente, in domeniul protectiei, securitatii i sAnatAtii
populatiei.

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECTIA MEDIULUL IMPARTIREA
RESPONSABILITATILOR DE MEDIU INTRE PART!

(1) De la Data de incepere a Contractului, Delegatul va fi raspunzator de once incalcare a
prevederilor oricArei Legi referitoare la mediul inconjurator, care apare sau a avut loc dupa
aceasta data.

(2) Delegatul nu va putea fi inut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a
Delegatarului, ale caror cauze sunt anterioare Datei de incepere a Contractului §i au avut ca
rezultat o incalcare sau nerespectare a prevederilor oricarei Legi privind mediul inconjurator.
Delegatarul se obliga sä-1 despagubeasca pe Delegat pentru once astfel de raspundere legata de
mediul inconjurator.

ARTICOLUL 21- GARANTIA DE DUNA EXECUTIE

(1) Delegatul va constitui anual, pe propriul sau cost *i va mentine in vigoare, pe toata Durata
Contractului, Garantia de Buna Executie neconditionata in favoarea Delegatarului prin AD!, in
cuantum de 10 % din valoarea anuala. Ofertantul declarat castigator va constitui pentru primul an
de contract Garantia de Buna Executie, urmand a o actualiza anual in fitrictie de valoarea
contractului.si o va mentine In vigoare pe toata Durata Contractului in favoarea
Delegatarului/ADI. Valoarea anuala a contractului va fi calculata ca produsul dintre tariful
ofertat §i cantitatea de de§euri estimata care trebuie gestionatA anual. Garantia de Buna Executie
se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de
credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, In conditiile legii, care devine
Anexa nr. 10 („Garantia de Buna Executie") la prezentul Contract.

(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, constituirea Garantiei de Buna Executie nu reduce §i nu
limiteaza In niciun fel responsabilitatea Delegatului in legatura cu obligatiile care-i revin
conform Contractului §i nu impiedica Delegatarul sau ADI in baza mandatului primit, In
exercitarea atributiilor sale de monitorizare a executarii Contractului §i aplicare a penalitatilor) sa
ia once alta masura permisa de Legea in vigoare de clauzele Contractului in legatura cu
incAlcarea de catre Delegat a obligatiilor sale.

(3) Garantia de BunA Executie poate fi executata de care Delegatar/ADI, in limita prejudiciului
creat, pentru plata sumelor mentionate la Art. 1 ("Definitii §i interpretare") din prezentul
Contract, numai dupA notificarea Delegatului in acest sens, cu cel putin 5 (cinci) Zile inainte,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum i termenul acordat pentru remedierea
acestora. Daca Delegatul nu remediazA prejudiciul in termenul acordat, Delegatarul/ADI va
executa Garantia de Buna Executie, Para nici o alta notificare.

(4) in cazul stingerii, expirarii, anularii sau MeetAril valabilitatii, din once motiv, a Garantiei de
Buna Executie, Delegatul o va reface sau va constitui o alta Garantie de Buna Executie, cu cel
putin 15 (cincisprezece) Zile inainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau incetare a
valabilitAtii i pentru o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a Garantiei de Buna
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Executie anterioare. in cazul executArii totale sau partiale a Garantiei de Buna Executie,
Delegatul va fl obligat sA refacA Garantia de Buna Executie sau sa constituie o altA Garantie de
Burl Executie, in termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executArii §i pentru o perioadA cel
putin egalA cu perioada de valabilitate a Garantiei de Buna Executie anterioare.

(5) Nerespectarea de cAtre Delegat a obligatiilor prevAzute de prezentul articol reprezintA o
IncAlcare semnificativA de cAtre Delegat a obligatiilor contractuale i duce la rezilierea
Contractului conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului") de mai jos.

(6) Delegatarul/ADI va retuma Operatorului Garantia de Buna Executie In termen de cel mult 14
(paisprezece) Zile de la data semnarii procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur
care sunt restituite Delegatarului odatA cu incetarea Contractului, dacA Delegatarul/ADI nu a
ridicat pan/ la acea data pretentii asupra ei ca urmare a nerespectArii de cAtre Delegat a unor
obligatii contractuale.

ARTTCOLUL 22- ASIGURAM

(1) FArA a aduce atingere altor sarcini, obligatii §i/sau rAspunderi ale Delegatului asumate in
baza acestui Contract, in Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie rAspundere i cheltuialA,
va obtine §i va mentine pe Intreaga durata a Contractului politele de asigurare cu acoperirea
prevAzutA de Lege §i Bunele Practici Comerciale §i in special urmAtoarele asigurari, dupA cum
sunt detaliate in Anexa nr. 9 la prezentul Contract:

a) Asigurarea de bunuri, cc va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune
aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b) AsigurAri auto acoperind parcul de mijloace de transport i utilaje folosite de Delegat in
gestiunea Serviciului;

(2) Delegatul va fl obligat sA Incheie once alte asigurari prevAzute de Legea in vigoare la un
moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3) Delegatul, la cererea Delegatarului sau ADI, va fumiza copii ale politelor de asigurari
prevAzute la alin. (1) de mai sus.

(4) Delegatul se va asigura cA fiecare politA de asigurare cerutA prin prezentul articol care are
drept obiect bunuri cc apartin Delegatarului sau care prive§te rAspunderea civilA a Delegatului:

a) prevede cA once actiune de revendicare a Delegatarului impotriva asigurAtorului va fi
acceptatA de asigurAtor ca indeplinind criteriile de revendicare, §i

b) contine prevederile prin care se solicitA asigurAtorului ca in termen de 30 (treizeci) de
Zile sA adreseze o notificare Delegatarului lnainte de once anulare sau modificare
semnificativA a politei In cauzA. Primirea de cAtre Delegatar a acestor notificAri nu va
exonem Delegatul de nicio obligatie, responsabilitate sau rAspundere contractualA sau
legalA.

(5) Asigurarea de rAspundere civilA va include o clauzA prin care asiguratorul acceptA cA termenii
asigurArii se aplicA Delegatarului §i Delegatului, angajatilor, agentilor, functionarilor acestora ca
In cazul in care o asigurare separatA ar fi fost IncheiatA pentru fiecare dintre el.

(6) in cazul in care Delegatul nu incheie vreuna dintre asigurarile prevAzute de prezentul articol
§i detaliate In Anexa nr. 9 la Contract sau incheie o asigurare cu acoperire insuficientA,
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Delegatarul/ADI are dreptul sA dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului,
pentru ali indeplini aceastA obligatie, inainte de a rezilia Contractul conform Articolului 38
("Rezilierea Contractului").

(7) Delegatul va informa ADI In legAturA cu mice situatie ce ar putea avea ca efect formularea
unei solicitAri de plata sau a unei cereri de despAgubiri oricArei polite de asigurare de IndatA ce
este posibil §i In termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. in
continuare, Delegatul va solutiona cererea direct cu asiguratorii respectivi, va actiona in interesul
ambelor PArti i va infonna ADI despre toate etapele privind solutionarea unor astfel de cereri.

(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurAri pentru daunele sau pagubele bunurilor
Contractului pentru a repara, reconstrui sau Inlocui bunurile respective in scopul prestArii farA
Intrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9) In cazul unei cereri de despAgubire formulatA in baza oricArei polite de asigurare incheiate de
Delegat, acesta va fi unic raspunzAtor pentru achitarea framizei WA a prejudicia utilizarea
despAgubirilor de risc acoperite de asigurAri in baza Contractului.

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plAtilor periodice ale primelor de asigurare fArA Intarziere, la
cererea Delegatarului/ADI.

ARTICOLUL 23— REGISTRE, EV1DENTE CONTABILE SI AUDIT

(1) Delegatul va respecta standardele i principiile contabile §i va mentine registrele §i
InregistrArile contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2) Delegatul va evidentia in contabilitate in mod separat, clar i distinct toate intrArile §i ie§irile
contabile In legAturA cu prezentul Contract, In conformitate cu dispozitiile legale. In masura in
care Delegatul nu va evidentia aceste intrAri §i ieOri contabile in mod separat, atunci Delegatarul
va putea rezilia Contractul in conditiile Articolului 38 ("Rezilierea Contractului").

(3) Delegatarul/ADI poate, suportand costurile §i cheltuielile, sA efectueze un audit al evidentelor
§i registrelor contabile i al altor documente relevante pentru Contract tinute in conditiile
prezentului Articol, inclusiv asupra evidentelor §i registrelor lucrArilor §i echipamentelor §i a
oricAror informatii, Inregistrari *i documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar sau
ADI. Delegatul are obligatia de a permite Delegatarului, ADI §i altor persoane autorizate sA
verifice §i sA auditeze aceste documente, inclusiv sA obtina copii de pe acestea, in orice moment
pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidentele, InregistrArile §i documente contabile la care se face referire in
prezentul Articol vor fi pAstrate de Delegat pe o perioadA de timp cerutA de Lege. La expirarea
acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidentele, InregistrArile §i
documentele contabile fArA a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresA scrisA trimisA cu cel
putin 30 (treizeci) de Zile inainte. in urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuialA
proprie registrele, evidentele, InregistrArile §i documente contabile, notificand intentia sa printr-o
adresA trimisA Delegatului cu cel putin 10 (zece) Zile Inainte de expirarea perioadei de 30
(treizeci) de Zile.
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ARTICOLUL 24- CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPTIEI
(1) Delegatul nu va acorda §i nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-
contractantii sau mandatarii acestuia (inclusiv AD!) nici un fel de cadou sau plata sub once
forma, ca stimulare sau recompensa pentru a actiona, pentru ca a actionat sau ca s-a abtinut sa
actioneze intr-un anume fel, pentru ca s-a aratat in favoarea sau s-a abtinut sa se arate In
defavoarea oricarei persoane, in legatura cu acest Contract. Once nerespectare a prezentului
articol va 11 considerata o incalcare grava a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia
conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului").

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 38 ("Rezilierea
Contractului"), in cazul in care Delegatul sau once persoana angajata de acesta sau actionand in
numele saw

a) a oferit, a dat sau a fost de acord sa ofere oricarei persoane once cadou sau comision de once
natura drept stimulent sau recompensa pentru ca a realizat sau realizeaza on s-a abtinut sau se
abtine de la vreo fapta legata de prezentul Contract on de once alta relatie contractuala cu
Delegatarul sau cu AD!;

b) a realizat sau s-a abtinut de la o actiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricarei persoane
In relatie cu prezentul Contract sau cu once alt contract cu Delegatarul sau cu AD!;

c) a comis once infractiune de dare i/sau luare de mita on coruptie, potrivit Legii, privitor la
prezentul Contract sau once alt contract cu Delegatarul sau cu ADI;

d) a oferit once onorariu sau recompensa, alta decal salariul, unui salariat al Delegatarului sau al
AD!, la care acesta, in virtutea fiinctiei sau pozitiei ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 25- SUB-DELEGAREA $1 TRANSFER
(1) Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau
transfera in once alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile §i obligatiile sale derivate din sau
In legatura cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, doar daca. Legea in vigoare la data
respectivei operatii permite o astfel de subdelegare, subrogare, novatie, transmitere, cesiune sau
transfer §i doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului / al Delegatarului prin AD!.
Nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul alineat reprezinta o Incalcare grava de ate
Delegat a obligatiilor sale §i poate constitui o cauza de reziliere a Contractului conform
Articolului 38 ("Rezilierea Contractului").

(2) Dispozitiile alineatului precedent nu vor fi interpretate Inc& sa Impiedice utilizarea sau
angajarea de care Delegat de fiirnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru fiirnizarea de
produse sau realizarea de lucrari ori prestarea de servicii cu conditia sa nu se poata pretinde ca o
astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare
dintre drepturile sau obligatiile semnificative ale Delegatului in baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 26- CONTRACTELE INCHEIATE DE DELEGAT
(1) Toate contractele a caror valoare depa.,e§te echivalentul in Lei al sumei de 10.000 E (zece mui
Euro) Incheiate de catre Delegat dupa Data Intrarii In Vigoare trebuie sa includd o clauza care sa
stipuleze in mod expres ca Delegatarul are dreptul sa preia i sa continue astfel de contracte care
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sunt Inca In vigoare la Data fncetarii prezentului Contract, indiferent de modul in care ar fi
Incetat acesta §i indiferent daca aceasta preluare constituie o cesiune sau o novatie a acestora.
Delegatul va notifica Delegatarului §i ADI despre toate aceste contracte §i le va fitrniza cop ii ale
acestor contracte imediat dupa semnarea acestora de ate Delegat.

(2) Toate contractele sau Intelegerile de mice fel ce vor fi Incheiate Intre Delegat §i un Afiliat

trebuie, indiferent de valoarea sau durata lor, sa fie Incheiate, cu aprobarea Delegatarului sau
AD!, pe o baza stricta i in termeni comerciali (aceasta aprobare nefiind retinuta sau Intarziata in
mod nejustificat). Once nerespectare de care Delegat a prevederilor prezentului alineat va
constitui o Incalcare a prezentului Contract de care Delegat, jar Delegatand va fi Indreptatit sa
rezilieze Contractul conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului").

CAPITOLUL V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

ARTICOLUL 27— RASPUNDEREA CONTRACTUALA

(1) Nerespectarea dovedita de care oricare dintre Pantile contractante a obligatiilor contractuale
ce-i incumba in temeiul prezentului Contract atrage raspunderea contractual/ a Partii in culpa.

(2) In situatia rezilierii Contractului din vina unei MTV, aceasta Parte va datora despagubiri

celeilalte Parti, in cuanttunul stabilit de Pali, de un expert independent, desemnat de acestea sau
de catre instanta judecatoreasca competenta.

(3) incetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a Partilor in cazul
In care, prin natura lor, obligatiile respective raman in vigoare §i dupa Data Incetarii
Contractului. De asemenea, Mille raman raspunzatoare pentru mice fapte/acte Intreprinse de
catre o Parte pe perioada desfa§urarii Contractului ale caror rezultate care s-ar ivi dupa incetarea
efectelor Contractului §i care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealalta Parte.

ART1COLUL 28— RASPUNDEREA, PENALITATI SI DESPAGUBIRI IN SARC1NA
DELEGATULUI

(1) Delegatul declara §i garanteaza ca accepta §i incheie prezentul Contract pe propriul sau rise
tehnic, economic i financiar §i ca este raspunzator atat in fata Delegatarului cat §i, in unele
situatii, fata de Autoritatile Competente pentru obligatiile asumate, prestarea Serviciului §i
exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici
AD!, nici Autoritatile Competente nu vor fi raspunzatori in niciun fel &IA de terti pentru
lndeplinirea de catre Delegat a obligatiilor asumate In baza prezentului Contract §i pentru
prestarea de catre acesta a Serviciului. Delegatul confirma in special ca a luat in consideratie, in
conformitate cu §i bazandu-se pe termenii §i conditiile prezentului Contract, Inaintea Incheierii
prezentului Contract, obligatiile, riscurile §i/sau pericolele de mice fel care pot exista sau pot
aparea in legatur'A cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, §i, in general, In legatura
cu obligatiile asumate prin prezentul Contract.

(2) Nerespectarea de care Delegat a Indicatorilor de Performanta, stabiliti conform
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) §i detaliati In Anexa nr. 8 ("Indicatorii de
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PerformantA") la prezentul Contract, va atrage obligatia Delegatului de a plAti penalitAti
contractuale.

Delegatul este obligat la plata penalitAtilor contractuale In caz de neindeplinire a obligatiilor sale,
inclusiv pentru urmAtoarele obligatii, In cuantumul stipulat in continuare :

a) colectarea Deseurilor cu nerespectarea frecventei de colectare sau a graficelor orare stabilite
In Contract si in Regulamentul Serviciului — 50.000 (cincizeci mu) lei;

b) neamplasarea, dupa golire, a echipamentelor de colectare la locul de IncArcare — 30.000 -
50.000 lei;

c) nerespectarea rutei de colectare stabilite, atunci cand se presteazA activitatea de colectare a
Deseurilor — 50.000 -100.000 lei;

d) utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerintelor tehnice stabilite prin

Contract sau de Indicatorii de PerformantA - 50.000 -100.000 lei;

e) netransmiterea informatiilor solicitate cAtre Delegatar/ADI sau altor entitAti In conformitate
cu Contractul — 10.000 -50.000 lei

(3) Anexa nr. 8 ("Indicatorii de PerformantA") la prezentul Contract stipuleazA cuantumul
penalitAtilor pentru fiecare Indicator de PerformantA care a fost IncAlcat sau nu a fost atins
conform termenilor si conditiilor stabilite de anexa mentionatA.

(4) NumArul maxim acceptabil de cazuri de nerespectare a Indicatorilor de PerformantA, de cAtre
Delegat, va fi de 3 (trei) Incarcari lipsA raportat la 1.000 de IncArcari planificate de Deseuri.
DacA sunt mai mult de 3 (trei)cazuri de nerespectare (respectiv de IncArcAri/ridicAri de Deseuri
care nu au fost prestate) raportat la 1.000 de IncArcAri planificate, Delegatul este obligat sa Ii
plAteascA Delegatarului penalitAtile stipulate In Anexa nr. 8 ("Indicatorii de PerformantA"). Vor fi
luate in considerare nerespectarile care au fost constatate prin procese-verbale, cu ocazia
inspectiilor si monitorizarii executArii Contractului efectuate de Delegatar/ADI, consemnate in
Rapoartele de Monitorizare, care au fost confirmate prin solutii definitive si irevocabile In
justitie sau care nu au fost contestate

(5) Nerespectarea gravA si repetatA a Indicatorilor de PerformantA poate determina rezilierea
Contractului de cAtre Delegatar, conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului").

(6) Nerespectarea de cAtre Delegat a obligatiilor sale de realizare a Investitiilor la care s-a angajat
prin prezentul Contract, astfel cum sunt detaliate in Anexa nr. 7 la prezentul Contract
(„Programul de investitii"), inclusiv Intarzierile Inregistrate fatA de termenele de realizare a
investitiilor, prevazute in Programul de Investitii, va atrage, pe lfingA dreptul Delegatarului de a
rezilia prezentul Contract conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului"), si obligatia
Delegatului de a plAti Delegatarului penalitAti dupa cum urmeazA:

a) penalitAti de 10% din valoarea investitiei nerealizate pentru intfirzieri la finalizarea
acesteia mai mici de 3 luni fatA de termenul prevazut in Programul de Investitii, la
fiecare trei luni;

b) penalitAti de 25 % din valoarea investitiei nerealizate pentru fiecare an calendaristic de
Intfirziere, calculati de la data la care investitia era prevAzutA a fi final izatA in
Programul de Investitii.
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(7) in plus fata de once alte despagubiri, penalitati sau sanctiuni prevazute In acest Contract,
Delegatul va despAgubi Delegatarul §i pe mandatarii sau prepwii acestuia in legatura cu once
pretentii sau prejudicii invocate de once altA persona cleat Delegatarul, care pot fi generate de,
sau in cursul, sau in legAtura cu neindeplinirea de cane Delegat a oricAror obligatii in baza
prezentului Contract.

(8) Sumele primite de cane Delegatar ca penalitAti vor constitui o sursa de alimentare a Fondului
IID.

ARTICOLUL 29— RASPUNDEREA DELEGATARULUI

(1) Delegatarul declarA cA inainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile
pentru a se asigura ca informatiile fumizate contin toate datele cunoscute lui §i pe care le
consider% relevante sau importante In prestarea Serviciului, jar Delegatul declarA cA a luat act §i a
confirrnat ca a analizat i verificat toate infonnatiile furnizate §i conditiile privind prestarea
adecvatA a Serviciului.

(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispozitie asupra Bunurilor de Retur
concesionate pe parcursul Duratei Contractului, farA ca acordul scris al Delegatului sa fie obtinut
anterior, acord care nu va fi intarziat in mod nejustificat.

(3) Delegatarul nu 11 va tulbura pe Delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul
Contract.

(4) In niciun caz Delegatarul nu va fi raspunzator fatA de Delegat de vreo Dauna on DaunA
indirecta sau cheltuiala de once naturA pe care Delegatul le-ar putea suporta sau inregistra
datoritA: (i) producerii unui eveniment de FortA MajorA (ii) stArii Bunurilor concesionate sau a
amplasamentelor aferente acestora sau (iii) oricArei nereu§ite a Delegatului de a realiza veniturile
previzionate in baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 30— EXONERAREA DE RASPUNDERE A DELEGATULUI

(1) Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 28 ("RAspunderea, penalitati §i despAgubiri In
sarcina Delegatului") de mai sus privind rAspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi inut
rAspunzAtor pentru neindeplinirea vreunei obligatii ce-i revine in baza prezentului Contract daca
neindeplinirea respectivei obligatii este o consecinta directA a situatiilor prevazute la alineatele
de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va fi obligat sa indeplineasca obligatiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de
PerformantA, in masura in care acesta nu poate, In mod rezonabil, fie (i) sA respecte termenele de
indeplinire a obligatiilor contractuale In perioadele de timp prevAzute, fie (ii) sa continue sa
indeplineasca obligatiile contractuale, ca o consecintA directA a:

a) aparitiei unui Eveniment de Por(a MajorA;

b) nerespectArii de cAtre Delegatar a propriilor sale obligatii asumate prin prezentul Contract
sau de cAtre alt operator de salubrizare a obligatiilor acestuia asumate prin contractul
incheiat cu Delegatul; jar Delegatul va informa Delegatarul/ADI despre aceastA
nerespectare In termen de cel mult 5 (cinci) Zile Lucratoare in vederea indeplinirii
corecte a rolului Delegatarului/ADI de mediere §i de interfatA cu Delegatarul, precum i
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de monitorizare a modului in care sunt prestate serviciile de salubrizare In ansarnblu in
Aria DelegArii. Nerespectarea de cAtre Delegat a acestei obligatii de informare a
Delegatarului/ADI va duce la neaplicarea exonerArii sale de raspundere prevAzutA In
prezentul alineat;

c) actiunii, inactiunii sau faptelor unor terte persoane pentni care Delegatul nu este
responsabil.

(3) in cazul in care Delegatul se aflA in imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau partial sau
considerA ca anumite circumstante ar putea Impiedica in mod substantial prestarea Serviciului,
atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, in conditiile prevazute de prezentul Contract
oferind in scris detalii cuprinzAtoare asupra circumstantelor, motivelor, durata posibila a
Intreruperii §i actiunile avute in vedere pentru remedierea situatiei, precum §i once alte detalii pe
care Delegatarul le solicita in mod rezonabil. Invocarea oricArui motiv care ar putea impiedica in
mod substantial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui
Contract §i nu va elibera sau exonera in niciun fel Delegatul de obligatia de a presta Serviciul
conform Contractului §i a Legii in vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestArii
serviciilor in domeniul salubrizarii localitAtilor.

ARTICOLUL 31- INTINDEFtEA DESPAGUBIRILOR

DespAgubirile datorate de oricare dintre PArti conform prezentului Contract trebuie sa acopere
integral Daunele suferite de Partea sau tertul prejudiciat. In Intelesul prezentului Contract §i
articol in despAgubiri nu sunt incluse penalitAtile ce pot fl datorate de o Parte conform
prezentului Contract.

ARTICOLUL 32- RECUPERAREA DEBITELOR

(1) Delegatarul este IndreptAtit sA recupereze de la Delegat once prejudicii suferite din vina
Delegatului, care sunt descoperite dui:a Data incetArii Contractului, in conformitate cu Legea
aplicabilA.

(2) Mille pot conveni compensarea Intre sumele astfel datorate de Delegat §i once sume
datorate de cAtre Delegatar Delegatului, precum i asupra metodei de platA, chiar §i in mai multe
transe.

(3) Comisioanele bancare §i alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor
datorate de Delegat Delegatarului cad In integralitate in sarcina Delegatului.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVAZUTE

ARTICOLUL 33- PORTA MAJORA

(1) „Porta MajorA" InseamnA un eveniment mai presus de vointa PArtilor, care nu se datoreazA
gre§elii sau vinei acestora, imprevizibil §i care face imposibila executarea §i respectiv
indeplinirea Contractului. Evenimentele de fortA majora vor include urmAtoarele, fArA a se limita
la acestea:

35



a) Evenimente naturale de foga majora cum ar fi:

i. trAsnete, cutremure, uragane §i alte conditii climaterice extraordinare ca de exemplu
temperaturi anormal de scAzute;

ii. explozii, foe sau inundatii (daca nu sunt cauzate de Partea respectiva sau once altA
persoana pentru care aceasta este responsabilA);

iii. contaminari nucleare, chimice sau biologice (daca nu sunt cauzate de Partea
respectivA sau once altA persoanA pentru care aceasta este responsabill);

iv. bombe sau alte munitii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relieve arheologice.

b) Evenimente politice de foga majora cum ar fi:

i. razboi sau rAzboi civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale
inamicilor extemi, blocade §i embargouri;

ii. actiuni violente de strada sau rebeliuni civile;

iii. once act sau amenintare de terorism credibilA in mod rezonabil la adresa Partii

respective sau privind bunurile de infrastructurA aferente Serviciului;

iv. greve sau alte miscari revendicative la scam nationalA §i motivate predominant
politic.

c) Evenimente nefavorabile de fortA majorA cum ar fi:

i. refuzul, fArA un motiv justificat, oricArei AutoritAti Competente de a elibera once

aviz, permis, licentA sau a oricaror autorizatii necesare executArii obligatiilor

contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reinnoi aceste avize, permise, licente

sau autorizatii sau once acte sau omisiuni ale oricarei AutoritAti Competente avand
efecte similare;

ii. once actiune reglementarA neintemeiatA sau nerezonabila dispusa de oricare
Autoritate CompetentA Impotriva Delegatului (care poate include once anulare sau
revocare a oricAror permise, licente sau autorizatii existente, fArA un motiv intemeiat);

iii. once rechizitionare, expropriere, nationalizare sau conflscare de facto a oricArui bun
sau drept semnificativ al Delegatului de cAtre Guvemul Romaniei sau de cAtre oricare
Autoritate CompetentA (alta decal ca rezultat al incAlcarii de cAtre Delegat a
permiselor, licentelor, autorizatiflor sau a Legii);

iv. once acte ilegale din partea unor terti inclusiv poluarea ilegalA, in mod intentionat sau
accidental.

Foga Majora nu va include: probleme fmanciare ale Partilor, livrarea cu Intarziere a materialelor
sau executare cu Intarziere / neexecutarea de cAtre contractantii acestora a obligatiilor lor
contractuale, conditii meteorologice posibile in conditiile climatice din Aria Delegarii,
insuficienta fortei de muncA sau a echipamentelor sau a materialelor (dacA nu se datoreaza Fogel
Maj ore).

(2) In situatia in care un eveniment de Foga Maim% (conditie care va include consecintele
acestuia) ImpiedicA una dintre PArti sA 4i respecte sau Intarzie respectarea obligatiilor decurgand
din prezentul Contract, se vor aplica urmatoarele mAsuri:
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a) Partea va fi scutita de respectarea §i de raspunderea pentru nerespectarea acelor obligatii
pe care nu le poate Indeplini ca o consecinta a unui eveniment de Forta Majora, Med a
aduce prejudicii obligatiilor de incheiere a asigurarilor corespunzatoare, astfel cum este
prevazut in prezentul Contract.

b) Once perioada de timp acordata sau perrnisa in baza prezentului Contract pentru
Indeplinirea oricarei obligatii (inclusiv obligatiile legate de Indicatorii de Performanta
durata Contractului daca Forta Majora a afectat integral executarea acestuia) va fi
prelungita cu perioada de timp cat dureaza evenimentul de Forta Majora; cu conditia,
totu§i, ca Partea afectata sa-§i fi respectat obligatiile ce-i revin in baza alin. (4) §i (5) ale
prezentului articol.

(3) 0 Parte afectata de un eveniment de Forta Majora va informa cealalta Parte §i AD!, cAt mai

curand posibil, dar nu mai tArziu de 3 (trei) Zile Lucratoare dupa ce ia cuno§tinta de aparitia unui
eveniment de Forta Majora, furnizand detalii complete despre durata §i efectele estimate ale
acestuia. Daca evenimentul de Forta Majora dureaza mai mult de o saptamAna, Partea afectata
va informa periodic cealalta Parte §i ADL dar nu mai rar de o data la doua saptamAni despre
derularea evenimentelor.

(4) 0 Parte afectata de un eveniment de Foga Majora va depune toate eforturile pentni relua
indeplinirea obligatiilor cat mai curand posibil, jar intre timp sa diminueze efectele acestui
eveniment, pentru au indeplini obligaiile contractuale neafectate de Forta Majora §i va informa
complet cealalta Parte In legaturd cu masurile luate in acest sens, cu conditia ca acest lucru sa nu
presupuna costuri nerezonabile pentru Partea afectata de evenimentul de Forta Majora.

(5) Daca la expirarea unei perioade de cel putin 30 (treizeci) de Zile de la aparitia unui
eveniment de Forta Majora, acest eveniment de Forta Majora (sau consecintele acestuia)
continua §i afecteaza in mod semnificativ fiirnizarea Serviciului sau executarea obligatiilor
contractuale, astfel Incat majoritatea Indicatorilor de Performanta Inca de atins nu poate fl

1ndeplinita §i/sau majoritatea acelor Indicatori de Perfonnanta atunci cAnd respectarea acestora a
fost deja Indeplinita nu poate fi mentinuta ca urrnare a acelui eveniment de Forta Major& atunci
oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti Incetarea prezentul Contract, fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese, in once moment dupa expirarea acestei perioade, cu
conditia ca evenimentul de Forta Majora sa continue Inca In momentul acestei notificari §i cu un
preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 34— MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1) Partile von urmari in permanenta mentinerea echilibrului contractual/financiar al
Contractului.

(2) Delegatul nu va fi obligat sa suporte cre§terea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale,
daca aceasta cre§tere rezulta in urma unui eveniment de Forta Majora, astfel cum este descris la
Articolul 33 ("Forta Majora").

(3) In situatia In care, independent de Delegat §i de vointa sa, Modificari Legislative,
constrangeri tehnice, economice, financiare sau, In general, evenimente neprevazute care nu
constituie evenimente de Forta Majora astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract,
datorate sau nu Delegatarului, altereaza echilibrul economico-financiar al prezentului Contract,
§i daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarile / ajustarile de tarife, Partile se
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obliga sa renegocieze termenii §i conditiile prezentului Contract, in scopul restabilirii echilibrul
economico-financiar al Contractului.

(4) DacA, la expirarea unei perioade de cel putin 60 (aizeci) de Zile sau alt termen stabilit de
Parti, de la inceperea negocierilor prevAzute la alineatul precedent, acestea queaza, atunci
oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte PArti incetarea prezentul Contract.
Delegatul va avea obligatia de a presta Serviciului In continuare pe o duratA de cel mult 90
(nouazeci) de Zile, in vederea asigurarii continuitAtii Serviciului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 35 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PARTILOR

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional Incheiat in scris intre
Partile contractante.

(2) Contractul nu poate fi modificat In sensul introducerii in obiectul acestuia a unei activitAti
care nu a fIcut obiectul delegArii gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 36- MODIFICAREA UNILATERALA A PART!! REGLEMENTARE A
CONTRACTULUI DE CATRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerintele legate de modul de gestiune §i de prestare a
Serviciului care sunt prevAzute in Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului,
atapte ca Anexele nr. 1 §i nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente §i
inlocuirea respectivelor anexe, prin act aditional la Contract, cu noul Regulament at Serviciului
§i/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului dupa caz. In cazul in care aceste modificAri afecteaza
echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 34 ("Mentinerea echilibrului
contractual").

CAPITOLUL VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 37- CAUZELE DE INCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract InceteazA in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca PArtile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada
de Mobilizare §i Data inceperii"), §i conform Legii in vigoare la data prelungirii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre
Delegatar, cu plata unei despAgubiri juste §i prealabile in sarcina Delegatarului;

c) in cazul nerespectArii obligatiilor contractuale de cAtre Parti, prin reziliere, conform
Articolului 38 ("Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata unei despAgubiri in
sarcina PArtii in culpa;
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d) in cazul imposibilitatii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a
interventiei unui eveniment de Forta Majora, in conditiile prevazute la Articolul 33
("Forta Majora"), farA plata unei despagubiri;

e) in situatia in care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prevazute la Articolul 34
("Mentinerea echilibrului contractual"), este permisa incetarea Contractului;

f) in cazul falimentului Delegatului;

g) in cazul lipsei, retragerii sau incetarii valabilitatii licentei de operare a Delegatului;

h) daca Partile convin Incetarea Contractului, prin act aditional la acesta, respect:and Legea
aplicabila, In vigoare la acea data.

(2) in cazul incetarii Contractului inainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de
Zile, cu exceptia cazurilor in care sunt prevazute in mod expres in cuprinsul Contractului, alte
termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator caruia i se
va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, dupa caz, In sensul urmatoarelor:

a) sA mentinA legatura cu Delegatarul/ AD! §i /sau noul operator, sA fumizeze asistentA §i sprijin
privind Serviciul §i transferul lor catre Delegatar sau noul operator;

b) sA fumizeze Delegatarului, AD! §i noului operator toate informatiile privind Bunurile de
Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum §i serviciile necesare functionarii §i prestarii
acestora;

c) in timpul Contractului sau dupa incetarea acestuia, sA nu actioneze in niciun fel, direct sau
indirect, astfel Inc& sa prejudicieze, sA Impiedice sau sA faca dificil transferul Serviciului.

(4) La incetarea Contractului, din once cauza, bunurile care au fost utilizate de Delegat in
derularea Contractului vor fl repartizate dupa cum urmeaza:

a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit (cu exceptia situatiei in care
Contractul inceteaza inainte de tennen, cand Delegatul are dreptul la o indemnizatie egala cu
suma neamortizata din investitiile realizate de el in Bunurile de Retur din categoria celor
prevazute la Art. 17.1.1. lit. b) din prezentul Contract) §i libere de once sarcini.

b) Bunurile de Preluare vor putea sA revina Delegatarului, in mAsura in care acesta 1§i va
exprima intentia de a prelua aceste bunuri, in schimbul platii, ate Delegat, a contravalorii
acestora, stabilita conform Articolului 17.2 din prezentul Contract.

c) Bunurile Proprii, cu exceptia Bunurilor de preluare, vor ramane proprietatea Delegatului.

(5) La data incetarii Contractului sau la data convenita pentru predare („Data de Predare"),
Delegatul va transfera, fAra niciun drept de retentie, fAra costuri §i cheltuieli pentru Delegatar,
toate drepturile, titlurile de proprietate §i garantiile legate de Bunurile de Retur, incluzind, cu
conditia sA faca parte sau sA fie utilizate in prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile §i
garantiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul Ti-a exprimat intentia
de preluare i a platit contravaloarea lor pana la acea data.

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o lista
completa a tuturor defectiunilor ce afecteaza sau ar putea afecta fimctionarea in conditii de
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sigurantA a acestora. Partile vor incheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor
de Retur §i a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

(7) in situatia in care o singurA unitate administrativ-teritoriala se retrage din prezentul Contract,
din once motive (inclusiv prin reziliere din culpa Delegatului), once suma datorata ca urmare a
Incetarii se calculeaza pro-rata corespunzAtor acelei unitAti administrativ-teritoriale fata de care
TnceteazA Contractul, jar soarta bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur
§i/sau Bunuri de Preluare) va II decisa In mod corespunzAtor. Daca existA Bunuri de Retur sau
Bunuri de Preluare ce deservesc mai multe unitAti administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot
fl retrase din Contract §i preluate de unitatea administrativ-teritoriala care se retrage, ci aceasta
poate fi eventual despagubita in masura in care dovedqte un prejudiciu din lipsa folosintei
acestora.

(8) De asemenea o unitate administrativ-teritorialA care se retrage unilateral din Contract va fl
obligatA sa plateasca, dupa car, Delegatului sau ADI:

a) despagubiri care sa acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite §i
valoarea beneficiului nerealizat de cAtre Delegat in timpul rAmas panA la expirarea Contractului);

b) valoarea integralA a investitiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorialA
prin intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar dacA aceste investitii au fost realizate in bunuri
ce deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, precum §i

c) valoarea investitiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitate-
administrativ teritoriala, jar dacA aceste investitii au fost realizate in bunuri ce deservesc mai
multe unitAti administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplicA In cazul IncetArii Contractului prin ajungere la termen (in
cazul refuzului prelungirii sale de cAtre o unitate administrativ-teritoriala), prin reziliere din
culpa Delegatului sau din cauze de Foga Majora.

(10) Autoritatea contractantA are de asemenea dreptul de a denunta unilateral un contract de
achizitie publicA in perioada de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
IncAlcare grava a obligatiilor care rezultA din legislatia europeana relevantA §i care a fost
constatatA printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

ARTICOLUL 38— REZILIEREA CONTRACTULUI

38.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

38.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu §i obligatia) sA rezilieze de plin drept prezentul
Contract, in momentul survenirii oricAruia dintre urmatoarele evenimente („Obligalii
incalcate"):

a) o incalcare semnificativA, de cAtre Delegat, a oricAreia dintre obligatiile sale, asumate in
baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau
obligatiilor Delegatarului sau asupra capacitAtii Delegatarului de a respecta orice
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prevedere legala in vigoare §i a cArei Incalcare nu a fost remediatA de cAtre Delegat, in
conformitate cu Art. 38.1.2;

b) nerespectarea repetatA §i nejustificatA a Indicatorilor de PerformantA;

c) nerealizarea corespunzAtoare sau la termenul prevAzut a Investitiilor;

d) renuntarea la sau abandonarea culpabill a Serviciului, de cAtre Delegat;

e) nerespectarea Articolului 25 ("Sub-delegarea §i transfer") din prezentul Contract sau
subinchirierea/concesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de cAtre
Delegat;

0 nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie fiirnizate
Delegatarului sau AD! sau Impiedicarea Delegatarului sau ADI de a-§i exercita drepturile
de monitorizare in legAtura cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea
stabilite de clauzele contractuale;

g) In cazul Intarzierii Delegatului cu privire la plata Redeventei, pe o perioadA mai mare de

30 de zile;

h) once gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;

i) Delegatul nu a Incheiat sau nu a mentinut in vigoare asigurArile prevAzute de prezentul
Contract §i Anexa nr. 9 ("AsigurAri") la Contract;

practici corupte ale Delegatului in conformitate cu Artie°lul 24 ("Clauza de prevenire a
coruptiei");

k) alte IncAlcAri semnificative ale obligatiilor contractuale care sunt prevazute expres de
prezentul Contract ca reprezentAnd cauze de reziliere a Contractului.

38.1.2. In cazul In care Delegatarul devine IndreptAtit sa rezilieze prezentul Contract in baza Art.

38.1.1:

j)

a) Delegatarul poate rezilia de plin drept sau poate trimite Delegatului, in scris, o notificare,
mentionand felul §i intinderea respectivei neindepliniri a obligatiilor ("Notificare de
incAlcare"). DacA o astfel de notificare este transmisA, Delegatul va fi IndreptAtit sa

remedieze aceastA IncAlcare In termen de 90 (nouAzeci) de Zile de la data primirii de cAtre
Delegat a acestei notificAri ("Perioada de Remediere").

b) In cazul in care Delegatarul a transmis Notificarea de incAlcare §i dacA IncAlcarea nu este
remediatA In Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, in
conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 38.1.2.

c) Atunci cand o Obligatie incAlcatA nu poate fi remediatA in mod rezonabil in Perioada de
Remediere mentionatA, Delegatul va lua toate masurile necesare pentru remedierea
IncAlcArii respective in cea mai mare mAsurA posibila in timpul Perioadei de Remediere §i
va face propuneri Delegatarului, anterior expirArii respectivei perioade, privind
finalizarea remedierii respectivei Obligatii incAlcate.

d) in cazul In care Delegatarul nu acceptA propunerile rezonabile de remediere ale
Delegatului sau clack dupa acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediazA
Obligatia incAlcatA, In conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o
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notificare scrisa, adresata Delegatului, sa rezilieze Contractul, iar Contractul va inceta
Incepand cu data prevazutA In aceastA notificare.

e) NotificArile prevazute de prezentul articol vor fl comunicate de cAtre i cAtre AD!.

f) Delegatarul 4i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresatA Delegatului, Ara nici o compensatie, dacA acesta din urma dA faliment, Cu
conditia ca aceastA denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru Delegatar. in acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din Contract IndeplinitA panA la data denuntArii
unilaterale a contractului.

38.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

38.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu i obligatia) sa rezilieze prezentul Contract in car de
incAlcare importantA, de cAtre Delegatar a oricAreia din obligatiile asumate in baza prezentului
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor Delegatului, in
baza prezentului Contract.

38.2.2. in cazul In care Delegatul are dreptul sa rezilieze prezentul Contract In baza Art. 38.2.1,
se va aplica mutatis mutandis procedura prevAzutA la Art. 38.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 39— POLMCA PRIVIND FORTA DE MUNCA

(1) Delegatul va asigura forta de muncA necesarA pentru fumizarea Serviciului, precum §i
formarea profesionala a salariatilor. Delegatul este rAspunzator de angajarea in prestarea
Serviciului a unui numar suficient de persoane cu abilitAtile, indemanarile, cuno§tintele,
instruirea, calificArile §i experienta necesare §i adecvate unei bune desfa§urAri a Serviciului §i se
va asigura a are suficient personal de rezerva pentru prestarea in bune conditii a Serviciului, pe
toatA Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura cA toti angajatii sAi implicati in prestarea Serviciului vor fi instruiti
corespunzator cu:

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului §i Caietul de
Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c) toate procedurile §i standardele convenite intre Patti la anumite interval de timp;

d) toate procedurile, regulile, regulamentele §i legile aplicabile pentru prestarea Serviciului,
inclusiv regulile de sanatate §i securitate in munca, riscul de incendiu §i prevederile in car de
incendiu;

(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, in conditiile stabilite cu
Delegatarul §i cu ADI in cadrul misiunii acesteia de monitoriz,are a executarii prezentului
Contract §i va solicita personalului sA poarte §i sa alba la vedere insemnele de identificare pe
toatA durata furnizArii/prestArii Serviciului.
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(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat §i Ii Indepline§te
Indatoririle in conformitate cu prezentul Contract.

(5) Pe perioada executarii prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare
la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la masurile de sigurantA) existente in
Regulamentul intern at sAu. Delegatarul /ADI va avea dreptul sä solicite Delegatului
comunicarea Regulamentului intern §i modificarea Regulamentului intern in mAsura in care
solicitarea de modificare este rezonabilA, in legAturA cu dispozitii ale Regulamentului care
afecteazA modul de prestare a Serviciului §i in conformitate cu Legea aplicabilA. dispozitiile
legale aplicabile. DupA aprobarea Regulamentului intern, Delegatul II va afip la loc vizibil i II
va aduce la cunotintA tuturor angajatilor, fAcAnd dovada acestei formalitAti cAtre Delegatar/ADI
prin prezentarea senmAturilor de luare la cuno§tintA. Delegatul va lua masuri disciplinare
corespunzatoare Impotriva oricArei persoane angajate de acesta care nu respectA prevederile
Regulamentului intern.

(6) Delegatul este rAspunzator in intregime de angajarea §i de conditiile de lucru ale angajatilor

sAi.

(7) Delegatul este rAspunzAtor i va suporta toate costurile §i cheltuielile legate de angajarea
personalului, de transportul acestuia §i achitarea la timp a salariilor.

(8) In cazul 'MeetArii prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajeazA
sa preia direct sau sa asigure preluarea de cAtre noul operator al Serviciului, in mAsura in care va
fi posibil, a salariatilor Delegatului, care sunt afectati de cAtre acesta furnizArii/prestArii
Serviciului.

(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiazA de toate drepturile prevAzute in contractul
colectiv sau individual de muncA. Delegatul va Intocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecare
an calendaristic /An Contractual), pe categorii profesionale de angajati, in vederea perfectionarii
acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(10) NumArul angajatilor Delegatului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile proprii, dar sa
fie suficient pentru fumi7area/prestarea Serviciului, jar pentru personalul cheie, in conformitate
cu cerintele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prevAzute
de Lege sau contracte colective din partea Delegatului.

(11) Delegatul va lua toate mAsurile necesare privind igiena, sAnAtatea, securitatea la locul de
muncA §i normele de protectie a munch, in conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode
sigure de lucru pentru toate activitAtile prestate in sensul Contractului sau once alte activitAti
care au legaturA cu acesta, pentru a asigura securitatea §i sAnAtatea propriilor angajati, precum §i
a reprezentantilor Delegatarului sau ADI §i a oricArei alte persoane care intra in incintele
Delegatului. Principiile §i metodele privind sAnAtatea §i securitatea in muncA aplicate de Delegat
vor fi in conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 40- CONFIDENTIALITATE

(1) PArtile convin cA prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informatii Confidentiale
§i pot fi dezvAluite fArA restrictii. In Intelesul prezentului articol prin Parte se va Intelege inclusiv
AD!.

(2) Fiecare Parte va pAstra confidentiale toate Informatiile Confidentiale primite de la cealaltA
Parte in legAturA cu prezentul Contract §i va face toate eforturile pentru a Impiedica salariatii §i
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alte persoane aflate In relatii de subordonare sa dezvAluie astfel de Informatii Confldentiale
vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a) Nici unei dezvAluiri de informatii care este solicitatA de cAtre once persoanA care it§i
indepline§te obligatiile conform prezentului Contract, In scopul indeplinirii acelor obligatii;

b) oricArei informatii cu privire la care o Parte poate demonstra cA este deja sau devine general
disponibilA §i in domeniul public, altfel decal In unna IncalcArii prezentului Articol;

c) oricArei dezvaluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de cAtre o Autoritate CompetentA
sau de care o instantA judecAtoreasca on tribunal arbitral;

d) oricArei dezvAluiri care este solicitatA in temeiul oricArei cerinte prevAzute de Lege care are
efecte asupra PArtii care face dezvAluirea sau al regulilor oricArei burse de valori sau AutoritAti
Competente, care are fortA juridicA obligatorie sau, dacA nu are fortA juridicA obligatorie,
conformarea fatA de aceasta constituie o practicA generala a persoanelor supuse reglementArilor
bursei de valori sau ale AutoritAtii Competente respective;

e) oricAmi dezvAluiri de informatii care sunt deja In mod legal in posesia PArtii ca destinatar,
Inainte de dezvAluirea acestora de cAtre Partea care face dezvAluirea;

f) oricArei furnizAri de informatii cAtre consultantii profesionali ai PArtilor;

g) oricArei dezvAluiri de cAtre Delegatar/ADI a unor informatii legate de Serviciu §i oricArei alte
informatii care pot fl solicitate in scopul efectuArii unui proces de audit, cAtre un delegat ulterior
Cu privire la Serviciu, inclusiv cAtre consultantii sAi, in cazul in care Delegatarul decide
organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h) oricArei InregistrAri sau evidente a Autorizatiilor §i InregistrAri de proprietate necesare; sau

i) oricArei dezvAluiri Acute in scopul examinArii §i certificArii conturilor uneia dintre PArti.

(4) Cand dezvAluirea este permisa in baza alineatului de mai sus, altfel decal conform literelor b),
d), e), g) i h) de mai sus, Partea care furnizeazA infonnatiile se va asigura cA destinatarul
informatiilor este supus acelom.5i obligatii de confidentialitate ca i cele cuprinse In prezentul
Contract.

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau once informatii emise sau funtizate de sau in
numele Delegatarului in legAturA cu prezentul Contract altfel decat pentru scopurile prezentului
Contract, decat cu acordul scris al Delegatarului.

(6) La sau inainte de Data incetArii, Delegatul se va asigura cA toate documentele sau evidentele
computerizate aflate in posesia, detentia sau sub controlul sAu, care contin informatii referitoare
la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 41— PROPRIETATE INTELECTUALA SI DREPTURI DE AUTOR

(1) Desenele, planurile, speciflcatiile, instructiunile, manualele §i alte documente create, produse
sau comandate de cAtre Delegat i care se raporteazA la furnizarea/prestarea Serviciului §i
drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum §i toate drepturile de proprietate
intelectualA ale Delegatului sunt §i von rAmane proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul
se obligA ca, la solicitarea rezonabilA a Delegatarului §i in mAsura posibilului, sA acorde

44



Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzAtoare scopului soliciarii, pe baza
unui acord scris In acest sens, precizand toate conditiile tehnice, economice, juridice §i durata
folosirii lor.

(2) De asemenea, metodele i know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt §i vor rAmane
proprietatea exclusivA a Delegatului. Delegatarul se angajeazA expres sA nu divulge acest know-
how, in totalitate sau in parte, cAtre terti, oricine ar fi ace§tia.

ARTICOLUL 42— TAXE

Toate obligatiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgAnd din prestarea Serviciului sau din
activitatea proprie vor fl suportate de cAtre Partea cAreia, in conformitate cu Legea, ii incumba
respectiva obligatie fiscalA.

ARTICOLUL 43- CHELTUIELI

Doar daca nu este altfel stipulat in mod expres in acest Contract, fiecare Parte Ii va plAti
propriile costuri §i cheltuieli (inclusiv onorariile §i cheltuielile agentilor sAi, reprezentantilor,
consilierilor §i contabililor) necesare pentru pregAtirea, semnarea, Indeplinirea §i respectarea
termenilor acestui Contract.

ARTICOLUL 44— CONFLICTUL DE INTERESE

(1) Delegatul va lua toate mAsurile necesare pentru a preveni sau indepArta once situatie care are
sau poate avea ca efect compromiterea executArii prezentului Contract In mod obiectiv i
impartial. Astfel de situatii pot apArea ca rezultat al intereselor economice, afinitAtilor politice
sau nationale, legAturilor de familie sau emotionale on al altor legaturi sau interese comune
Oricare an fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificatA de cAtre Delegat imediat
Delegatarului/ADI, In scris.

(2) Delegatul va garanta cA personalul sAu, inclusiv cel de conducere, nu se aflA Intr-o situatie
care poate da na§tere unui conflict de interese. Delegatul va inlocui, imediat §i farA nici un fel de
compensatie din partea Delegatarului, once membru al personalului sAu care se afla Intr-o astfel
de situatie.

(3) Delegatarul 1§i rezervA dreptul de a verifica dacA mAsurile luate de Delegat in conformitate cu
prevederile prezentului Articol sunt adecvate §i de a solicita luarea de masuri suplimentare dacA
va considera acest lucru ca find necesar.

(4) Delegatul se va abtine de la once legAturi §i relatii, comerciale sau de altA naturA, care au sau
pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau a personalului sAu. in cazul In care
Delegatul nu poate mentine aceastA independentA, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul,
conform procedurii prevAzute de Articolul 38 ("Rezilierea Contractului") fArA a aduce atingere
dreptului Delegatarului de a solicita despAgubiri pentru once daune suferite ca urmare a acestei
situatii.
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ARTICOLUL 45— REPREZENTANTII PARTILOR

(1) Pentru executarea prezentului Contract, in relatia sa cu Delegatarul/ADI, Delegatul va numi o
persoana ca „Manager de Contract", care va asigura comunicarea corespunzatoare cu partenerii
contractual i.

(2) Delegatarul/ADI va numi de asemenea reprezentantii sai care vor asigura comunicarea cu
Delegatul.

(3) Fiecare Parte este Indreptatita sa inlocuiasca persoanele de contact, coordonatele i adresele
mentionate in prezentul Contract, cu conditia de a notifica in prealabil cealalta Parte /celelalte

dupa caz. Notificarea se va face in scris §i va fi comunicata Cu cel putin 3 (trei) Zile
Lucratoare inainte ca modificarea sa devina efectiva. Once comunicare trimisa la vechile adrese,
coordonate sau persoane de contact va fi considerata valabil efectuata daca Partea care a
modificat aceste elemente nu a comunicat corespunzator notificarea prevaz-uta In prezentul
al ineat.

ART1COLUL 46- COMUNICA121

(1) Once comunicare Intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, in limba romana, la urmatoarele adrese §i In atentia urmatoarelor persoane:

a) Pentru delegat

In atentia: Manager de Contract, DUD-na 

Adresa:  

Fax  -

E-mail:  

b) Pentru ADI

In atentia: DUD-na. 

Adresa:  

Fax. 

E-mail:  

(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul
primirii.

(3) Comunicarile intre parti se pot face §i prin, fax sau e-mail sub conditia confirmarii de
primire.

(4) Daca notificarea este transmisa prin poA aceasta se va face prin scrisoare recomandata Cu
confirmare de primire §i este considerata ca find primita de destinatar la data mentionata de
oficiul po§tal de destinatie pe confirmarea de primire.

(5) Daca notificarea este transmisa prin fax sau e-mail, ea va considerata primita In prima Zi
Lucratoare dupa data transmiterii.

(6) Notificarile orale nu vor fi luate in considerare drept comunicari de vreuna dintre Parti daca
nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevazute In alineatele de ma! sus.
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ARTICOLUL 47— DREPTURILE TERTILOR

(1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau
compensatii conform sau in temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decat PArtile
§i succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligatii sau raspundere vreo altA
persoanA, tertA fatA de vreuna dintre PArti, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun
drept de actiune impotriva vreunei PArti din prezentul Contract.

(2) FArA a aduce atingere prevederilor alineatului precedent, ADI va avea dreptul sA exercite in
numele §i pe seama Delegatarului drepturi contractuale ale acestuia atunci cand prezentul
Contract stipuleazA expres aceasta, in temeiul acestei stipulari §i pe baza mandatului acordat prin
statutul Asociatiei. Delegatul recunoa§te competenta ADI de a exercita aceste drepturi astfel
cum se stipuleazA in prezentul Contract.

ARTICOLUL 48- RENUNTARE

(1) Nicio renuntare nu va avea vreun efect juridic decal dacA este expres indicatA ca find o
renuntare i comunicatA in scris celeilalte Parti §i AD!, conform regulilor de comunicare dintre
PArti stipulate la Articolul 46 ("ComunicAri") din Contract, §i nicio altA actiune, fapt sau
omisiune nu va putea fi interpretatA ca renuntare la vreun drept, termen sau prevedere a din
prezentul Contract de cAtre vreuna dintre PArti.

(2) Nici o renuntare fAcutA de o Parte la once termen sau conditie din prezentul Contract, o datA
sau de mai multe on, nu va fi consideratA sau interpretatA ca o renuntare viitoare la acela§i sau la
alte tennene sau conditii din Contract.

(3) Renuntarea unei PArti de a invoca incAlcarea unei clauze contractuale sau a unei obligatii de
cAtre cealaltA Parte nu va fi interpretatA in nicio circumstantA ca renuntare la invocarea
viitoarelor IncAlcAri ale acelegi sau ale alte clauze contractuale on ale acelegi sau ale alte
obligatii cc cAtre aceea.5i Parte. DacA oricare dintre PArti incalcA o obligatie contractuala,
renuntarea din partea PArtii prejudiciate de a invoca dreptul sAu de a cere executarea obligatiei
contractuale nu va fi interpretatA ca o renuntare la dreptul insu§i. Neexercitarea sau exercitarea
cu intarziere de cAtre una dintre PArti a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi
interpretat ca o renuntare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 49 — NULITATEA CONTRACTULUI SI DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE

(1) DacA in orice moment ulterior Datei Semnarii, once articol sau prevedere a prezentului
Contract sunt declarate de once instantA de judecatA competentA ca find nelegale, nule sau a
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea for/A juridicA §i efect
juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validitAtii §i
aplicabilitAtii oricAror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rAmane in continuare
valide §i aplicabile in mAsura permisa de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricArui articol sau oricarei prevederi din prezentul Contract va
fi stabilitA in conformitate cu Articolul 52 („Legea aplicabilA §i solutionarea litigiilor") din
prezentul Contract. PArtile convin sa depuna toate eforturile pentru a negocia o modificare
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echitabila a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, jar
validitatea sau aplicabilitatea celortalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 50- MENTINEREA UNOR PREVEDERI DUPA DATA INCETARII
Partite convin ca la incetarea din once cauze a Contractului, prevederile privind obligatiile
Delegatului de mentinere a continuitatii Serviciului pentru o perioada de maxim 90 (notiazeci) de
Zile, precum §i Articolul 11 („Redeventa"), Articolul 52 ("Legea aplicabila §i solutionarea
litigiilor"), Articolul 28 ("Raspunderea, penalitati §i despagubiri in sarcina Delegatului"),
Articolul 32 ("Recuperarea debitelor), Articolul 40 ("Confidentialitate"), Articolul 42 ("Taxe"),
Articolul 51 ("Declaratii §i garantii") vor ramane in vigoare i'i§i vor produce efectele In legatura
cu toate aspectele contractuale care pot aparea sau se pot mentine in continuare dupa Data
incetarii Contractului.

ARTICOLUL 51- DECLARATII SI GARANTII

(1) Fara a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege i in plus fata de once
alte declaratii i garantii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declara §i
garanteaza Delegatarului ca cele stipulate in prezentul Articol sunt declaratii corecte §i complete
la Data Semnarii i ca vor fl corecte §i complete la Data inceperii Contractului, precum §i pe
toata Dumta Contractului §i vor ramane astfel dupa Data incetarii:

a) Delegatul este o societate legal constituita, conform Legii din Romania.

b) Delegatul are puteri depline, autoritatea i capacitatea necesare sa semneze §i sa. duca la
1ndeplinire prezentul Contract, precum §i fiecare dintre celetalte documente care unneaza sa fie
furnizate de atm Delegat ulterior Datei Semnarii. Prezentul Contract a fost legal autorizat
conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, jar

celelatte documente §i acte cc vor fi furnizate de ate Delegat ulterior Datei Semnarii vor fi
legal §i valabil semnate §i executate de atm Delegat, constituind conventii valide §i opozabile
Delegatului, ce pot face obiectul executarii integrate de ate Delegat, conform termenilor
acestora.

c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat In vreun
mod care ar face executarea prezentului Contract nelegala sau In contradictie cu actul constitutiv
sau alt document statutar al Delegatului.

d) Delegatul are capacitatea organizationala §i financiara pentru a executa Contractul, pentru a
gestiona Serviciul i pentru all Indeplini obligatiile sale contractuale §i va avea deplina
autoritate pentru efectuarea platilor §i va plati toate sumele datorate in baza prezentului Contract,
conform prevederilor acestuia.

e) Prezentul Contract instituie obligatii care pot face obiectul executarii, acceptate in totalitate de
ate Delegat.

0 Nu exista nicio actiune In justitie, in arbitraj, nicio procedura sau proces sau investigatie fie
judiciara, fie extra-judiciara, pe rol sau iminenta Impotriva Delegatului, nici sentinte
judecatore§ti, hotarari arbitrate nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect
impiedicarea Delegatului de a executa obligatiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar
putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de catre Delegatar.
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g) Nu s-a produs §i nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o Incalcare a
obligatiilor Delegatului i care ar putea duce la Incetarea prezentului Contract.

h) incheierea de cAtre Delegat a prezentului Contract §i executarea obligatiilor rezultate din
prezentul Contract de care Delegat nu contravin, nu vor duce la o IncAlcare sau nelndeplinire a
obligatiilor sale din partea Delegatului conform:

(i) vreunei Legi aplicabile Delegatului;

(ii) actului constitutiv sau oricArui document statutar al Delegatului;

(iii) vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care
Delegatul este obligat sau al cArui object sunt once active, venituri sau garantii ale
Delegatului.

i) Toate garantfile, declaratiile, recunoa.,terile Delegatului privind obligatiile §i responsabilitatea
lui in baza prezentului Contract au efect cumulativ §i niciuna nu va fi interpretata In mod separat
de celelalte.

(2) FArA a aduce atingere oricAror garantii sau conditii prevAzute de Lege §i in plus fatA de once
alte declaratii qi garantii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declarA §i
garanteazA Delegatului cA cele stipulate In prezentul Articol sunt declaratii corecte §i complete la
Data SemnArii §i cA vor Ii corecte §i complete la Data inceperii Contractului, precum i pe toatA
Durata Contractului §i vor rAmane astfel dupA Data incetArii:

a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea §i capacitatea necesare sA semneze §i sA ducA la
Indeplinire prezentul Contract, precum §i fiecare dintre celelalte documente care urmeazA sA fie
fiirnizate de cAtre Delegatar ulterior Datei Semnarii.

b) incheierea prezentului Contract a fost legal aprobatA prin hotArari ale autoritAtilor deliberative
ale Delegatarului / tuturor unitAtilor administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul §i prin
hotArare a adunArii generale a ADI, nicio altA aprobare sau formalitate administrativA
suplimentarA nefiind necesarA.

c) Delegatarul are dreptul de a concesiona Delegatului Bunurile de Retur care sunt in
proprietatea sa §i formeazA infrastructura Serviciului, precum §i sA delege Delegatului gestiunea
Serviciului pe baze de exclusivitate pentru Intreaga Arie a DelegArii.

d) incheierea de cAtre Delegatar a prezentului Contract §i executarea obligatiilor rezultate din
prezentul Contract de cAtre Delegatar nu contravin, nu vor duce la o Incalcare sau nelndeplinire a
obligatfilor sale din partea Delegatarului conform:

i. vreunei Legi aplicabile Delegatarului sau ADI;

ii. vreunui act administrativ sau decizii judecAtore§ti aplicabile Delegatarului sau ADI;

iii. vreunui contract sau alt document la care Delegatarul / once unitate administrativ-
teritoriala cc constituie Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al cArui object
sunt once active, venituri sau garantii ale Delegatarului/ vreunei unitAti administrativ-
teritoriale ce constituie Delegatarul.

e) Obligatiile asumate de cAtre Delegatar prin Contract sunt obligatii asumate in conformitate cu
prevederile legale, valabile, avand caracter obligatoriu in baza Legii.

49



ARTICOLUL 52— LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LMGHLOR

(1) Panne convin ca acest Contract va fi interpretat §i executat conform legilor din Romania.

(2) In cazul unei neintelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Partile vor face
toate eforturile necesare pentru a solutiona pe cale amiabila once disputa in termen de 30
(treizeci) de Zile (sau o perioada mai lung daca Partile convin astfel) din momentul in care una
dintre Parti a comunicat in scris celeilalte Partii existenta unei dispute §i obiectul acesteia. Daca
disputa nu poate fi solutionata pe cale amiabila, atunci oricare dintre IWO poate notifica in scris
despre imposibilitatea ajungerii la o solutie §i in urma acestei notificari fie Partea care a trimis
notificarea, fie Partea notificata poate supune spre solutionare disputa in fata instantelor
judecatomti competente din Romania.

Prezentul Contract este incheiat in limba romana, in   original exemplare
originale, cate unul pentru fiecare Parte

Pentru DELEGATAR DELEGAT

Prepdintele AD!  Reprezentant
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Anexa nr. 2 - Sectiunea V la project H.C.L. nr. 179/29.07.2020

Consiliul Judetean OLT

ROMANIA

DOCUMENTATIE DE ATRIBlUIRE

pentru

„CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII
ACTIVITATILOR DE COLECTARE SI TRANSPORT A DE$E1U1ULOR
MUNICIPALE 51 ALTOR FLUXURI DE DE$EURI, COMPONENTE ALE

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE de pe raza JUDETULUI OLT"

SECTIUNEA V

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind
OPTIUNEA DELEGARII

GESTIUNII
ACTIVITATILOR DE COLECTARE SI

TRANSPORT A DESEURILOR MUNICIPALE 51
ALTOR FLUXURI DE DE$EURI,

COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE DE PE RAZA JUDETULUI OLT



CAPITOLUL 1— DESCRIERE GENERALA

1.1. Obiectul i scopul Studiului

Prezentul studiu este un document necesar §i obligatoriu in pregAtirea procedurii organizate pentru
atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care consta administrarea
depozitului, operare statii de transfer, sortare §i monitorizare a depozitelor neconforme inchise;

Potrivit art 229 din legea 98/2016 privind achizitiile publice "fn once situatie in care o autoritate
contractantei intentioneazei sä realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care
sä cuprinde fie executarea de lucreiri fi operarea rezultatului lucreirilor, fie prestarea, gestionarea fi
operarea de servicii, autoritatea contractantei are obligatia de a elabora un studiu de fundamentare
prin care se va demonstra necesitatea fi oportunitatea realizeiri proiectului in acest mod".

Prevederile art. 230 stabilesc: "(1) Prin studiul de fundamentare mentionat la art. 229 aim. (1),
autoritatea contractantei are obligatia sá analizeze dacei atribuirea contractului implicá transferul
unei peirli semnificative a riscului de operare cátre operatorul economic, asyel cum este definit in
legea privind concesiunile de lucrari ci concesiunile de servicii.
(2) In cazul in care, ca urmare a anal izei preveizute la aim. (I), autoritatea contra ctanter constata cá
o parte semnificativei a riscului de operare nu va ft transferata operatorului economic, contractul
respectiv va fi considerat contract de achizitie public a."

Definirea riscului de operare se realizeaza prin prevederile art 6 din Legea 101/2016 privind
concesiunile. Acesta este definit ca find: „... riscul care indeplinefte, in mod cumulativ, urmatoarele
conditii:
a) este generat de evenimente care nu se aflii sub controlul partilor ;
b) implicä expunerea la fiuctuaffile pietei;
c) ca eject al asumeirii riscului de operare, delegatului nu i se garanteath, in conditii normale de
exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate fi a costurilor in legeiturei cu exploatarea
lucrarilor sau a serviciilor.
(4) In sensul alin. (3), riscul de operare poate consta in:
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea realei pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul
concesiunii de lucreiri sau de servicii;
b) fie riscul de ofertei - riscul legat de furnizarea lucreirilor sau a serviciilor care fac obiectul
concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, in special riscul co furnizarea serviciilor nu va
corespunde cereriL Riscul de °fella poate ft Impel/lit in riscul de constructie ci riscul operational
legat de disponibilitatea serviciilor atunci ceind constructia fl operarea constituie cele cloud marl faze
ale proiectului de concesiune;
c) fie ambele riscuri, de cerere fi de ofertii "

in conformitate cu prevederile art. 230 din Legea nr. 98/2016, resepctiv art.8 din legea nr. 101/2016,
"Prin studiul de fundamentare entitatea contractantei are obligatia sä analizeze dacc7 atribuirea
contractului implica transferul unei párji semnificative a riscului de operare &dire operatorul
economic.
(2) in cazul in care, ca urmare a analizei preveizute la aim. (1), entitatea contractantei constatei cã o
parte semnificativei a riscului de operare, va fi transferatii operatorului economic, contractul va fi
considerat contract de concesiune, .
(3) In cazul in care, ca urmare a analizei preveizute la aim. (1), entitatea contractanto constatei cá o
parte semnificativa a riscului de operare, ... nu va ft transferatei operatorului economic, contractul
respectiv va fi considerat contract de achizitie publicii sau contract sectorial, dupei caf



Potrivit aril din Legea nr.51/2006 republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, serviciul de
salubrizare face parte din serviciile comunitare de utilitati publice i sunt definite ca totalitatea
activitatilor reglementate prin prezenta lege §i prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor
esentialede utilitate §i interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale. Prevederile
prezentei legi se aplica §i serviciilor comunitare de utilitati publice infiintate, organizate §i prestate la
nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.

conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 republicata, cu modificarile §i
completaiile ulterioare, „ delegarea gestiunii serviciilor de utilitlifi publice, respectiv operarea,
administrarea fi exploatarea sistemelor de utiliteiti publice aferente, se poate face pentru toate sau
numai pentru o parte dintre activiteitile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-
economice fi de eficienja a activiteifflor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate"; iar
potrivit art.32 alin. (2) „ in vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritlifile
administrafiei publice locale sau, dupei caz, asocialifie de dezvoltare intercomunitard cu object de
activitate serviciile de utiliteili publice vor asigura elaborarea fi vor aproba, in termen de 6 luni de la
luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor on de la primirea unei propuneri formulate de
un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea fi stabilirea solujiilor optime
de delegare a gestiunii serviciilor, precum fi documentatia de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii".

1.2. Obiectul delegArii

Obiectul prezentului studiu este de a analiza §i stabili solutia optima de delegare prin concesiune a
gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare — colectare §i transport - al
unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO Olt".
Prezentul studiu va justifica fundamentarea solutiilor de delegare alese i va reprezenta unul din
doctunentele de referinta pentru documentatia de atribuire §i demararea procedurii de atribuire a
contractului de delegare.

CAPITOLUL 2— SERVICIUL DE SALUBRITATE — informatii generate

2.1. Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare

Serviciul de salubrizare a localitatilor este organizat in cadrul general al serviciilor comunitare de
utilitati publice reglementat pe baza legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
si in cadrul specific stabilit prin legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cel de al doilea act normativ incadreaza in categoria serviciilor de salubrizare, printre allele, si
urmatoarele activitati, care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate:
a) colectarea separate."' fi transportul separat al de§wurilor municipale ci al de§wurilor similare

provenind din activiteiii comerciale din industrie fi institufii, inclusiv fracjii colectate separat,
Fara a aduce atingere flwcului de defeuri de echipamente electrice fi electronice, baterii
acumulatori;

b) organizarea prelucHirii, neutralize:Hi ci valorificarii materiale a deleurilor;
• operareafadministrarea stafiilor de transfer pentru defeurile municipale depurile similare;
(1) sortarea depurilor municipale fi a defeurilor similare in stafille de sortare;
• organizarea tnatänii mecano-biologice a depurilor municipale 41 a defeurilor similare;

administrarea depozitelor de defeuri fi/sau a instalaiiilor de eliminare a defeurilor
municipale §I a defeurilor similar.

Principiile de fimctionare a serviciilor de mai sus sunt urmatoarele:
a) protectia sanatatii populatiei;
L



• conservarea si protectia mediului inconjurator;
e) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;
fi tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;
• nediscriminarea Si egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;
0 administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a

unitatilor administrativ-teritoriale si a banilor publici;
securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabila

Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza si se exploateaza prin intennediul unor
structuri specializate, denumite in continuare operatori, licentiate in conditiile Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

Conform art.1 alin.4 din legea 51/2006 Serviciile de utilitAti publice fac obiectul unor obligatii
specifice de serviciu public in scopul asigurArii unui nivel ridicat al calitAtii sigurantei
accesibilitAtii, egalitAtii de tratament, promovArii accesului universal §i a drepturilor utilizatorilor §i au
unnAtoarele particularitAti:
a) au caracter economico-social;
b) raspund unor cerinte §i necesitAti de interes §i utilitate publicA;
c) au caracter tehnico-edilitar;
d) au caracter permanent §i regim de functionare continuu;
e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
f) presupun existenta unei infrastructuri telmico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orA§ene§ti, municipale sau judetene;
h) sunt in responsabilitatea autoritAtilor administratiei publice locale
i) sunt organizate pe principii econotnice §i de eficienta in conditii care sA le permitA sa Ii
indeplineasca misiunile §i obligatiile specifice de serviciu public
j) modalitatea de gestiune este stabilitA prin hotAthri ale autoritAtilor deliberative ale administratiei
publice locale;
k) sunt fumizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plAte§te";
1) recuperarea costurilor de exploatare §i de investitie se face prin preturi §i tarife sau taxe i, dupa
caz, din alocatii bugetare. Masura poate implica elemente de natura ajutomlui de stat, situatie in care
autoritAtile administratiei publice locale solicitA avizul Consiliului Concurentei.

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai in locuri
speciale, amenajate conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de
deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si
conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei. Depozitele pentru deseurile municipale se
amplaseaza conform Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si Planului national de gestionare
a deseurilor, aprobate potrivit legii.

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaza in conditiile Legii nr. 51/2006 , prin urmatoarele
modalitati:

a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in
numele UAT pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si
responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de
salubrizare, respectiv la administrarea, fimctionarea si exploatarea sistemelor publice de
salubrizare aferente acestora

b) gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de
la nivelul UAT sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara (ADI) cu object de
activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-



competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de
salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului,
respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract
de delegare a gestiunii.

Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare,
dupa caz, sunt reglementate prin:
• hotararea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;
• contractul de delegare a gestiunii.

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
• denumirea partilor contractante;
• obiectul contractului;
• durata contractului;
• drepturile si obligatiile partilor contractante;
• programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati,

objective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat
fizic, cat si valoric;

• sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de
reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de fmantare a acestora;

• indicatorii de perforrnanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de
sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si
garantii;

• tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
• modul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;
• nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz;
• raspunderea contractuala;
• forta majora;
• conditiile de redefmire a clauzelor contractuale;
• conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din once cauza a

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;
• mentinerea echilibrului contractual;
• conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
• administrarea patsimoniului public si privat preluat;
• structura fortei de mtmca si protectia sociala a acesteia;
• alte clauze convenite de parti, dupa caz.

"Desflifurarea activiteitilor specifice oricarui serviciu de utilitali publice, indiferent de forma de
gestiune aleasii, se realizeazi pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului
0 a licenfei emise de autoritatea de reglementare competent'd, in condifiile legii speciale.."(art. 33,
alin. (1)"

CAPITOLUL 3— SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL DELEGARII

3.1. Serviciile care fac obiectul delegarii presupun desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) colectare separatA §i transport separat al de§eurilor municipale §i al deFurilor similare
provenind din activitAti comerciale, din industrie §i institutii, inclusiv fractii colectate separat,
idea a aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente electrice i electronice, baterii
acumulatori.

Activitatile care nu fac parte din serviciile de delegare sunt:



• curatarea i transportul zapezii de pe caile publice i mentinerea in functitme a
acestora pe timp de polei sau de inghet;

• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre
unitatile de ecarisaj sau cat= instalatiile de neutralizare;

1 dezinsectia, dezinfectia i deratizarea.
• Deseuri din constructii i demolari

Prestarea activitatilor de colectare si transport a deseurilor se va executa astfel incat sa se realizeze:
a) continuitatea si pennanenta activitatii, indiferent de anotimp i conditiile meteo, cu

respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea i adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului;
c) controlul calitatii serviciului prestat;
d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatile administratiei

publice locale in conditiile legii;
g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economic, avand ca obiectiv reducerea

costutilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacitatii de transport a deseurilor, pentru prestarea serviciului la toti utilizatorii

din ariile administrativ-teritoriale incredintate;
i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, incadrarii in

normele nationale privind emisiile poluante i asigurarii unui serviciu de calitate;
j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in Regulamentul

serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar

suficient.

CAPITOLUL 4- ASPECTE CONTRACTUALE

4.1. Durata concesiunii

Durata concesiunii este de 8 ani (96 de luni), contractul puta'nd fi prelungit in conditiile legii. La
stabilirea duratei contractului s-a avut in vedere perioada necesara amortizarii investitiilor puse in
sarcina operatorului, respectiv autogunoiere i pubele.

4.2. Sistemul de plastructura i costuri

Plata pentru prestarea serviciului se va face prin sistemul de taxa.
Operatorul va fi plait de unitatile administrativ teritoriale in functie de cantitatile real gestionate,
determinate pe podurile cantar, unitatea de cost find lei/tona colectata, aferente tarifelor ofertate.
Cuantumul urmand a fi determinat in urma procedurii competitive. Autoritatea contractanta va avea
dreptul, in cursul executarii contractului de a face plati si in fimctie de doar costurile efective ale
operatorului, in masura in care se va aprecia ca in acest mod se asigura implementarea instrumentului
economic plateste cat arunci.

Din punct de vedere al costurilor, avand in vedere prevederile proiectului care a stat la baza edificarii
sistemului integrat de management al deseurilor s-a identificat urmatoarea situatie :

Costurile unitare de colectare (componenta colectare in taxa de salubrizare din mediul urban/rural) se
bazeaza pe valorile unitare din Aplicatia de fmantare, exprimate in euro si transformate in lei la cursul
mediu de schimb aferent anului trecut



4.2.1 Considerente metodologice i ipoteze de calcul privind cantitatea de deseuri colectata

4.2.1.1 Populatia
Populatia luat'a in considerare la calculul cantitAtilor de de§euri municipale este populatia rezidentA.

ekedii -de rezidentA ,Nimli.persoane
Urban 157.240
Rural 243.562
TOTAL 400.802

Sursa datelor: Institutul National de StatisticA

Populatia rezidentA la nivelul judetului Olt este 400,8 mu i persoane, din care 39,2% locuiesc in mediul
urban i, respectiv, 60,8% in mediul rural.

4.2.1.2 Indicii de generare
Indicii de generare sunt cei din PNGD (Capitolul 111.2.2 - Proiectia de§eurilor municipale, tabelul
111.6).

de§euri menajere - zonA urbanA - 0,65 kg/locxzi;
de§euri menajere - zona rurala - 0,3 kg/locxzi;
de§euri similare - 25% din de§eurile menajere; se genereazA 70% in zone urbane §i 30% in
zone rurale;
de§euri din parcuri §i grAdini -2% din de§eurile menajere, (PNGD, Tabel 111.8);
de§euri din piete - 2,8% din de§eurile menajere, (PNGD, Tabel 111.8);
de§euri stradale - 9,6% din de§eurile menajere, (PNGD, Tabel 111.8);
de§euri periculoase -2 kg/locxan (identic si pentru urban si pentru rural, PNGD);
de§euri voluminoase -3% din de§eurile menajere (PNGD).

4.2.1.3 Cantititile de deseuri generate pe judet - fluxuri i compozitie
Pe baza indicilor de generare §i a valorilor revizuite ale populatiei se estimeazA urniatoarele cantitAti
de de§euri municipale generate:

Tabel 1 Cantitâti Renerate - total iudet (tondan
Fluxuri Zona

Urbana
, Zona
Rurala

Total -

De§euri menajere 37305,19 26670,04 63975,23
De§euri similare 11195,67 4798,14 15993,81
De§euri din parcuri §i gradini 746,10 533,40 1279,50
De§euri din piete 1044,55 746,76 1791,31
De§euri stradale 3655,91 2613,66 6269,57
Dqeuri periculoase 314,48 487,12 801,60
De§euri voluminoase 1119,16 800,10 1919,26
Total u/r 55381,05 36649,23 92030,28

92.030,28

La nivelul judetului Olt se estimeazA o cantitate totala generata de de§euri de 92.030 tone/an, din care:
• 44.185,38 tone - populatie mediu urban
• 11.195,67 tone - agenti economici mediu urban
• 31.851,09 tone - populatie mediu rural
• 4.798,14 tone - agenti economici mediu rural
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Tabel 2 Com ozi ia de eurilor municipale pefiuxuri(1/an
:Deseuri,-
inenajere
Zona
-urbana

'Deseuri '
inenajere '
'.Zona
' rurala

Deseuri. .
similare

,

Deseuri
din >
parcuri 1
grAdini

Deseuri --
din pie e

Deseuri
stradale ,

Hartie 0,14 0,12 0,11
SticlA 0,04 0,02 0,04
Metale 0,02 0,01 0,04
Plastic 0,15 0,11 0,11
Alte reciclabile/
Lemn

0,05 0 0,04

Total reciclabile 0,4 0,26 0,34
Biodegradabile 0,4 0,55 0,38 0,75 0,75 0,15
Altele/Reziduale 0,2 0,19 0,28 0,25 0,25 0,85

Pe baza datelor prezentate in tabelele anterioare se calculeaza prognoza cantitAtilor generate pe
fluxuri de deseuri:
Tabel 3 Cantitali pro

Componenta ,TotaljUde 
Hartie 10.182,45
Sticla 2.665,36
Metale 1.652,56
Plastic 10.288,80
Alte reciclabile/Lemn 2.505,01
Total reciclabile 27.294,18
Biodegradabile 38.911,79
Altele/Reziduale 23.103,45
TOTAL I 89.309,42
Periculoase 801,60
Voluminoase 1.919,26
TOTAL II 92.030,28

4.2.1.4 Cantitati colectate i transportate
Compostarea in gospodArie este prevazutA a fi realizatA partial, folosind instalatii de compostare
individuale.
Ca urmare, din totalul cantitAtilor generate o parte din deseuri biodegradabile generate de cAtre
populatie nu se vor colecta.
Cantitkile colectate sunt prezentate in tabelul urmAtor

Tabel 4 Cantittiti pro
,Coniponenta Total judefi

Hartie 10.182,45

Sticla 2.665,36

Metale 1.652,56

Plastic 10.288,80

Lemn 2.505,01

Total reciclabile 27.294,18

Biodegradabile/ Altele/Reziduale 51.613,92
tre';' '7:tura% • lir— 1r



Periculoase 801,60

Voluminoase 1.919,26

I

TOTAL!! _ - . .
,, 

81628;96

4.2.1.5 Costurile unitare gi totale de colectare

Costurile unitare de colectare s-au calculate pornind de la costurile unitare de colectare aferente
Aplicatiei de fmantare, astfel:
• Cost unitar colectare conform Aplicatiei de fmantare = 67,54 Euro/tona colectata
• Curs de schirnb mediu anual pentru anul 2019 = 4,7452 lei/ Euro
• Cost unitar colectare lei (Ora TVA) = 64,54*4,7452 = 320,63 lei/tona colectata
• Cost unitar colectare lei (cu TVA inclus) = 320,63*1,19 = 381,55 lei/tona, TVA inclus

Tariful maxim aferent colectarii de§eurilor municipale si asimilabile este de 320.63 lei/tona fArA
TVA, respectiv 381,55 lei/tona cu TVA.

Pe baza acestui cost traitor, si avand in vedere urmatoarele ipoteze de lucru:
• Cantitate colectata de de§euri in mediul urban = 38.739 tone
• Cantitate colectata de de§euri in mediul rural = 17.556 tone
• Populatia rezidenta in mediul urban si rural

Se calculeaza valoarea maxima aferenta colectarii ce va fi inclusa in taxa de salubrizare, astfel:

Componenta colectare in taxa/tarif URBAN (TVA inclus) = 7,83 lei/pers/luna
Componenta colectare in taxa/tarif RURAL (TVA inclus) = 2,29 lei/pers/luna

Avand in vedere tarifele actuale (lei/tona) pentru activitatile subsecvente de 62.24 lei la care se
adauga CEC de 80 lei pentru activitatea de depozitare, sortare de 0.015 lei, transfer 55.24 lei §i
monitorizare 7.66 lei lei, in cazul aplicärii unui sistem regional integrat, cu respectarea indicatorilor
de performanf& se poate stabili unnatoarea situatie privind taxele totale platite de populatie incluzand
TVA: 9.80 pers/luna in mediul urban §i 3.19 pers/luna in mediul rural.

Taxele prezentate mai sus sunt aplicabile in conditiile in care sunt respectate cantitatile estimate, care
au tinut cont de o rata de generare conform PNGD de aprox. 0.65 kg/zi/pers din mediu urban §i una
de aprx 0.3 kg/zi/pers din mediul rural, din care se colecteaza aprox 0.2 kg/zi/pers avand in vedere
necesitatea implementArii compostarii individuale. In cazul in care, urmare a atitudinii beneficiarilor
serviciului de a nu asigura colectarea separata la sursa, compostare §i de a genera cantitati mai man,
reprezentantii autoritatilor publice vor stabili taxe care sa asigure acoperirea costurilor, conform
principiilor care stau la baza functionarii serviciului.

Aceste taxe/tarife sunt estimative §i vor putea fi modificate in primul rand ca urmare a ofertelor
depuse de catre participantii la procedura, iar in al doilea rand ca urmare a cre§terii nivelului de plata
care urmeaza a fi efectuat de cane agentii economici.

4.2.1.6 Calculul amortizirii aferente noilor investitii

Investitiile operatorului de colectare au fost prevazute si in Aplicatia de fmantare §i sunt indicate in
documentatia procedurii, constand in autovehicule de colectare a de§eurilor §i pubele , in valoare
totala estimata de 36,416,310.55 lei.



Redeventa aferenta componentei de colectare aferente este de 1,141,608.4 lei catre Judetul Olt §i
Mun. Caracal, corespunzAtor valorii de amortizare a bunurilor achizitionate prin Proiectul SMID Olt
care vor fi puse la dispozitia operatorului, respectiv platforme gi containere qi a autogunoierelor puse
la dispozitie de Mun. Caracal

4.3. Drepturile §i obligatiile pArtilor

In ceea cc priveste obligatiile si drepturile pArtilor contractuale cu impact in ceea cc priveste determinarea
riscurilor de operare, conform art 5-8 din Contract au fost identificate urmAtoarele:

4.3.1. Drepturile Delegatarului (art. 5 din Contract)

Delegatarul are urmatoare drepturi, pe care le va exercita insa in corelare cu regulamentele, politicile
tarifare §i programele §i strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegarii:
• sa stabileascA programele de reabilitare, extindere §i modernizare a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente Serviciului;
• sa realizeze investitii in infrastructura tehnico-edilitare aferenta Serviciului §i in acest scop sä

fmanteze lucrArile necesare, precum §i sA contracteze §i sA garanteze, conform prevederilor
legale aplicabile, imprumuturile in vederea finantarii programelor de investitii;

• sA monitorizeze indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Delegat;
• sa aplice penalitati in caz de executare cu intarziere sau neexecutare a obligatiilor contractuale

de catre Delegat;
• sä modifice unilateral partea reglementard a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului

§i Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 i nr. 2 la Contract) pentru pentru motive cc
tin de interesul national sau local §i/sau in caz de Modificare LegislativA, cu posibilitatea
pentru Delegat de a prirni o compensatie in cazul in care echilibrul contractual este afectat in
mod semnificativ ca urmare a acestor modificari;

• sA aprobe ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii in
vigoare;

• sA aplice penalitAtile contractuale in caz de neexecutare sau executare defectuoasd a
obligatiilor Delegatului;

• sä notifice unitAtile administrativ — teritoriale din Aria de Delegare cu privire la contraventiile
savar§ite de Delegat in prestarea serviciu in scopul aplicarii sanctiunilor transpuse in
Regulamentul serviciului/sA sanctioneze Delegatul in cazul sAvar§irii contraventiilor prevazute
de Lege ;

• sA rezilieze Contractul dacA Delegatul nu 1§i respecta obligatiile asumate prin Contract;
• alte drepturi prevAzute de prezentul Contract sau de Lege.

4.3.2. Drepturile Delegatului (art. 6 din Contract)

Delegatul are umfatoarele drepturi:
• sa. incaseze contravaloarea Serviciului, corespunzator Tarifului aprobat de Delegatar,

determinat in conformitate cu Legea in vigoare §i in special cu metodologia aprobata de
ANRSC;

• sA aplice la facturare Tarifele aprobate;
• sa solicite ajustarea Tarifului in mport cu evolutia generala a preturilor §i tarifelor din

economic;
• sA propunA modificarea Tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativA a

echilibrului contractual;
• sA limiteze prestarea Serviciului, farA plata vreunei penalizAri, cu un preaviz de 5 (cinci) Zile

LucrAtoare, daca stunele datorate nu au fost achitate in termenele prevAzute de contractele
Incheiate cu I Jtilizatorii nentru firnizarea/nrestarea Serviciului.



43.3. Obligatiile Delegatarului (art. 7 din Contract)

Delegatarul are urmAtoarele obligatii, pe care le va exercita, dupa caz, prin intermediul ADI conform
mandatului dat acestuia, in corelare cu regulamentele, politicile tarifare §i programele §i strategiile de
dezvoltare adoptate pentru Aria DelegArii:
• sA actualizeze §i sä aprobe modificarile la Regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1 la

prezentul Contract, in baza regulamentelor - cadru, conform legilor in vigoare, obligatie care
se va exercita prin intermediul ADI;

• sA aprobe (inclusiv ajustArile §i modificArile) Tarifele propuse de Delegat conform Legii in
vigoare, obligatie care se va exercita prin intermediul ADI;

• sA verifice periodic:
o calitatea Serviciului prestat;
o indeplinirea Indicatorilor de PerformantA;
o mentinerea echilibrului contractual;
o asigurarea unor relatii echidistante §i echilibrate intre Delegat §i Utilizatori;

• sA nu-1 tulbure pe Delegat in exercitiul drepturilor sale ce rezulta din prezentul Contract;
• sA medieze eventualele divergente, sesizAri, plangeri etc. care apar intre Delegat §i Utilizatorii

Serviciului §i Operatorii de Salubrizare

43.4. Obligatiile Delegatului (art. 8 din Contract)

Delegatul are unnatoarele obligatii generale: -
• sA asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale §i cu respectarea

Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) §i Caietului de Sarcini al Serviciului
(Anexa nr. 2 la Contract), a prescriptiilor, normelor §i normativelor tehnice in vigoare, intr-o
manierA eficientA, in conforniitate cu Legea §i Bunele Practici Comerciale;

• sa respecte fluxul De§eurilor prevAzut la Articolul 14 ("Fluxul De§eurilor") din prezentul
Contract;

• sä accepte modificarea Programului de Operare §i a cerintelor tehnice, ap cum sunt aceste
detaliate in Cthetul de Sarcini al Serviciului on de cate on va fi necesar din cauza modificArii
Regulamentului Serviciului de Salubrizare, in cazul in care respectivele modificAri sunt Acute
pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementarile nationale;

• sA plAteasca despAgubiri pentru intreruperea nejustificatA a prestArii Serviciului;
• sA respecte Indicatorii de PerformantA prevAzuti in Regulamentul Serviciului
• sA furnizeze AutoritAtilor Competente §i Delegatarului toate informatiile solicitate §i sA

asigure accesul la documentele §i documentatiile pe baza cArora presteazA Serviciul, in
conditiile Legii §i ale prezentului Contract;

• sA asigure existenta personalului necesar pentru prestarea Serviciului §i sA asigure conducerea
opemtiva, mijloacele tehnice §i personalul de interventie in situatii de urgentA;

• sA plAteascA penalitAtile contractuale in cuantumul prevAzut de prezentul Contract §i Anexele
corespin7Atoare, in caz de nerespectare a obligatiflor sale contractuale §i a Indicatorilor de
Performang;

• sA realizeze toate investitiile aferente Serviciului, conform prevederilor prezentului Contract,
In special ale Articolului 9 ("Obligatiile de investitii ale Delegatului") §i ale Articolului 16
("Prestarea Serviciului, graficul de operare §i intretinerea blmurilor"), precum §i ale Anexei
nr. 7 la prezentul Contract ("Programul de Investitii").

• once alte obligatii prevAzute de Contract.

CAPITOLUL 5— Riscuri



Analizarea existentei riscurilor impune identificarea riscurilor care au impact in relatia dintre partile
contractuale. Prin matricea de risc anexatA se constatA ca Delegatulului id este transferat o parte
semnificative a riscului de operare de naturA economicA, in legatura cu exploatarea serviciilor
respective, astfel:

r. ,Deniithireii risCtiliii ; '.
. _ • t

DCSCrierea riscultii '

,.
- . *

"AloCare- ' -
:'

'ManagementuI
- ,riscului . ---

, .i.-.. ,Delegatard. Delegatul
RISCURI DE AMPLASAMENT
1. Structura existenta

(modemizari)
Structurile sunt
operate si intretinute
inadecvat

0 100% Operatorul va
folosi spatiul pus
la dispozitia sa in
conditii de
eficienta maxima
pentru a asigura
disponibilul de
teren pentru
viitoare extinderi
si modemizari in
limita de impact
zero si asupra
costurilor si
timpului necesar
pentru realizarea
proiectelor

2. Aprobari Nu pot fi obtinute
toate aprobarile
necesare sau pot fi
obtinute cu
conditionari
neprevazute

0 100% Autoritatea
Contractanta va
acorda
Opemtorului, prin
Contract, un
termen de
mobilizare de IllaX
90 de zile pentru
obtinerea tuturor
autorizatiilor
necesare conform
legislatiei in
vigoare

3. Protectia Mediului Pe parcursul
implementarii
proiectului se produc
contaminari ale
proprietatilor
adiacente cu efect
asupra proprietatilor
puse la dispozitia
Operatorului

0 100% Operatorul va fi
total responsabil
de modalitatile de
operare si, implicit
de eventualele
costuri de
contaminare

RISCURI ASOCIATE PUNERII in EXECUTARE A CONTRACTULUI
4. IntArzieri la autorizarea

activitAtii
Activitatea de
colectare a de§eurilor
necesitA obtinerea

0 100% Analiland toate
posibilele
implicatii legate



Denumirea riscului

Deletatarul

Manageinentur'
riscului

putin din punct de
vedere al protectiei
mediului.
ParticularitAtile
amplasamentului
stabilit pentru
realizarea bazei
logistice determina
un amunit calendar al
procedurii de
autorizare.
In anumite situatii pot
exista intarzieri in
autorizarea activitAtii

aparea costuri
suplimentare (impuse
de autoritAtile
competente), care nu
au fost luate in calcul
la realizarea ofertei.

(folosinte prezente
viitoare), zone

sensibile,
reglementarile la
nivel local,
Delegatul trebuie
sa analizeze cu
atentie posibilele
amplasamente.
Eventua1ele
costuri
suplimentare vor fl
suportate in
intregime de care
Delegat, fara a fi
indreptAtit de a
solicita o ajustare
de tarif.

5.

6.

IncompatibilitAti intre
echipamentele de
colectare

Incompatibilitati intre
echipamentele de
colectare i conditiile de
pe teren

Din cauza
incompatibilitAtii
dintre masinile de
colectare i recipientii
existenti, serviciul nu
poate fi prestat la
standardele stabilite.

Din cauza
incompatibilitAtii
dintre masinile de
colectare i conditiile
de pe teren (ex. trama
stradala, drumuri greu
accesibile), serviciul
nu poate fi prestat la
standardele stabilite.

FINANTATOR SI FINANTARE

0

0

100%

100%

Acest risc nu
poate fi invocat
deoarece Caietul
de sarcini cuprinde
informatii
detaliate
referitoare la tipul
de recipienti in
vederea
identificarii de
care Delegat a
mijloacelor de
transport potrivite
(mai ales din
punct de vedere al
sistemului de
prindere). 
Acest risc nu
poate fi invocat
deoarece este in
obligatia
Delegatului
verificarea in
detaliu a situatiei
de pe teren din
zona unde
serviciul va fi
prestat. 



Denumirea riscului Descrierea riscuItti

desfasurarii
contractului, regimul
de impozitare general
se schimba in
defavoarea
Operatorului

Delekatarul ,Deligatul 

Managementul
riscuIUi

taxele si
impozitele vor
suferi modificari,
se va incerca
contracararea
acestor costuri
suplimentare prin
modificarea
costurilor de
operare

RISCURI REFERITOARE LA PERIOADA DE OPERARE
8. Interventii la

infrastructura rutiera
Lucarile de
infrastructurA derulate
de autoritAtile publice
locale (interventii
planificate) impiedica
accesul la punctele de
colectare a de§eurilor,
serviciul nemaiputand
fl prestat la
standardele stabilite.

100% Delegatarul
trebuie sa
comunice din timp
Delegatului
calendarul
lucrArilor la
infrastructura,
astfel incat
Delegatul sA Ii
poatA organiza
activitatea in mod
corespunzator.
Pentru eventualele
costuri
suplimentare
generate de
dificultAti maj ore
In prestarea
serviciului,
Delegatul poate
solicita
recuperarea
costurilor
suplimentare.
Solicitarea va fi in
mod obligatoriu
documentatA.

9. Afectarea infrastructurii
rutiere in urma
dezastrelor naturale

Afectarea
infrastructurii rutiere
In urma producerii de
dezastre naturale (ex.
drumuri surpate,
poduri rupte de la
inundatii) poate
restrictiona accesul la
punctele de colectare
a de§eurilor,

100% In aceste situatii
Delegatul este
indreptAtit sa
solicite
recuperarea
costurilor
suplimentare.
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- -- "•;.' •Delegatirul Delegatii1 
asigura frecventa de
colectare conform
contractului.

10. Colectorii informali Colectorii informali
care extrag de§eurile
reciclabile din
recipientii de
colectare separata.

100% Acest risc nu are
repercursiuni
directe asupra
activitAtii
Delegatului de
colectare, decat, in
cel mai mu caz,
poate produce
daune asupra
recipientilor de
colectare.
In schimb,
perpetuarea unei
asemenea operatii
are impact asupra
sistemului integrat
de gestionare a
de§eurilor,
deoarece de§eurile
reciclabile
colectate separat i
ulterior sortate
aduc venituri in
sistem prin
valorificare la
operatoriii
economici.
In situatia in care
aceastA practica se
perpetueazA,
veniturile in
sistem scad. in
aceasta situatie
Delegatul are
obligatia de a
anunta in scris
Delegatarului
pentru ca aceasta
sa ia masurile cc
se impun.

11. Impurificare foarte mare
a de§etuilor colectate
separat

In general, este
acceptat tm anumit
grad de impurificare
(gre§eli) in cazul
fiecarui recipient de
colectare separatA a

100% Delegatul are
obligatia de a
derula permanent
campanii de
con.,ctientizare a
utilizatorilor in



. r.
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Dentunirea riscului --P '
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Desctierea-riscului
,

Alneare''' - - ' Mstnagementul
riscului .

Delegatarul Delegatul
trebuie sa fie scAzut,
In special, pentru a
periclita capacitatea
de valorificare a
reciclabilelor
In situatia in care
gradul de
impurificare este
foarte mare, conduce
la reducerea
semnificativa a
cantitatii de deseuri
valorificate/reciclate.

colectarea separatA
a deseurilor
reciclabile si
compostarea
individuala a
deseurilor
biodegradabile.
in situatiile in care
gradul de
impurificare este
foarte ridicat jar
deseurile nu mai
pot fi valorificate,
colectarea acestor
deseuri nu se va
realiza.
Rationamentul de
mai sus se aplicA
exclusiv situatiilor
punctuale
(recipienti in care
la un moment dat
este identificatA o
impurificare foarte
mare).

12. Deseuri periculoase Containerele pentru
colectarea separatA a
deseurilor menajere
contin si deseuri
periculoase vizibile.

100% Delegatul are
obligatia de a
derula permanent
campanii de
constientizare a
utilizatorilor in
ceea ce priveste
colectarea separatA
a deseurilor.
De asemenea,
Delegatul trebuie
sA extraga
deseurile
periculoase
identificate din
containere si sa le
elimine conform
procedurilor
ceritificate in
sistemul de
management de
mediu.

13. Cantitatea de deseuri cc
trebuie colectatA este mai

In anumite zone,
cantitAtile de deseuri

50% 50% In situatia in care
timp de 3 luni
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Delegatartil Delegatul
cea planificatA sunt semnificativ mai

mad decat cantitAtile
prezentate in Caietul
de sarcini. Pentru
colectarea acestora
este necesarA
cre§terea frecventei
de colectare.

inregistreazA o
cantitate diferitA
fatA de cantitatea
estimata in Caietul
de sarcini, care
determina
modificarea
costurilor cu o
influentA mai mare
de 5%, pe o
perioada de 3 luni
consecutiv
Delegatul este
1.
mdreptatit sa
solicite
modificarea
Itarifului, insA
acesta va suporta
un cost/risc de 50
% din
costul/cheltuielile
suplimentare
apArute.

14. Distrugerea/vandalizarea
punctuala a recipientilor
de colectare

Este vorba de cazuri
izolate in care este
distrus un numAr
foarte mic de
recipienti.

100% Delegatul are
obligativitatea
inlocuirii
recipientilor
distru§i, costurile
de inlocuire a
echipamentului
find cuprins in
fundamentarea
tarifului.

15. Cerinte suplimentare
privind reglementArile de
mediu - taxe

Pe parcursul derulArii
contractului de
operare actele de
reglementare suportd
modificAri §i sunt
introduse noi taxe
aplicabile.

100% Once
taxa/impunere
fmanciarA nou
aparutA pe
parcursul derulArii
contractului care
se aplicA
Delegatului §i care
nu a existat la
momentul
depunerii Ofertei,
Delegatul este
fndreptAtit la
recuperarea
costurilor §i
eventuala ajustare



' r

.

DenUthirea iliculur- ,

sa '•-_ 1. - - .T.21

Deselierea iiiieului " ,
_ :- :-..

,,,,,•....•--- '

Alocare .. _., ... ManageMelitiir-:.
riscului

„.'Delegatarnr Delegatul:
Rationamentul de
mai sus se aplicA
exclusiv situatiilor
de operare
confomm a
serviciului. Once
situatie de practicd
neconformA este in
sarcina
Delegatului.

16. Cerinte telmice
suplimentare privind
reglementarile de mediu

Pe parcursul derulArii
contractului de
operare actele de
reglementare suportd
modificAri §i sunt
introduse noi cerinte
tehnice aplicabile.

100% Once cerintA
tehnica nou
aparutA pe
parcursul derularii
contractului care
se aplica
Delegatului i care
nu a existat la
momentul
depunerii Ofertei,
genereaza costuri
suplimentare in
activitatea
Delegatului.
Acesta este
indreptAtit la
recuperarea
costurilor (dacA
este cazul) §i la
ajustarea tarifului.
Rationamentul de
mai sus se aplicd
exclusiv situatiilor
de operare
conformd a
serviciului. Once
situatie de practicd
neconformA este in
sarcina
Delegatului.

RISCURI DE DISPONIBILITATE
17. Nerespectarea

indicatorilor de
performanta

Operatorul, din
diferite motive care
tin exclusiv de mosul
sau de organizare si
gestionare a activitatii
nu indeplineste
indicatorii de
performanta asumati

0 100% Operatorul trebuie
sa depuna toate
eforturile necesare
in vederea
respectarii Si
atingerii
indicatorilor de
performanta
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Delegatarul Deiegatul
parametrilor de calitate
ai serviciului prestat

serviciile asumate la
un nivel de calitate
necorespunzator

sa depuna toate
eforturile necesare
astfel inc.&
serviciile prestate
sa fie la un nivel
calitativ superior

RISCURI GENERALE
19. Grad redus de recuperare

a contravalorii serviciilor
de salubrizare, care duce
la incasarea partiala
sumelor contractate de
catre Delegat

Gradul scazut de
'incasare a tarifului
conduce la dificultati
fmanciare, operare
neconforma §i
imposibilitatea
derularii programului
de intretinere,
inlocuire §i
dezvoltare a activelor.

100% Delegatul este
deplin responsabil
de gradul de
colectare i trebuie
sä asigure fondul
de rulment necesar
acoperirii tuturor
costurilor de
operare, astfel
Inc& gradul de
colectare sa nu
reprezinte un risc.

CAPITOLUL 6- CONCLUZII

Analiza corelata a prevederilor contractuale §i a cadrului legislativ aplicabil conduce la concluzia cä
ne aflgm in fata imui transfer a unei pArti semnificative a riscului de operare catre operatorul
economic, ceea cc implicit presupune cä tipul de contract este unul de concesiune .



Anexa nr. 2 - Sectiunea VI la proiect H.C.L. nr. 179/29.07.2020

Strategia de contractare

privind atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatilor
de colectare *i transport a de*eurilor municipale §i altor fluxuri de de*euri,

componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt

1. Date privind autoritatea contractanta

Denumire: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLT-ECO

Adresa: Slatina, Manastirii nr. 1A

Telefon: 0249/420411

Fax: 0249/420411

E-mail: olt_eco@yahoo.com

2. Obiectul achizitiei

2.1. Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta:
"Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatilor de

colectare §i transport a de*eurilor municipale §i altor fluxuri de de*euri,
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt".

2.2. Cod CPV principal:

Object principal 90511000-2 Servicii de colectare a de§eurilor menajere

Cod CPV su imentar:

Obiect(e)
suplimentar(e)

90512000-9 Servicii de transport de de§euri menajere

90500000-2 Servicii privind de§eurile menajere §i de§eurile

2.3. Descrierea succinti:

Obiectului contractului vizeaza servicii colectare §1 transport a de§eurilor municipale §i
altor fluxuri de de§euri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului
Olt. Cantitatile anuale estimate sunt de 81.628,-96 tone.

2.4. Descrierea achizitiei publice



Achizitia se desfacoara in contextul implementarii proiectului "Sistem de Management
lntegrat al deceurilor in Judetul Olt". Proiectul face obiectul cotractului de finantare nr.
132.032/28.04.2011 incheiat de Consiliul Judetean Olt cu Ministerul Mediului ci
Schimbarilor Climatice, in cadrul Axei prioritare 2 a POS Mediu.

Realizarea achizitiei publice in acest context determina o serie de conditionalitati de
natura tehnica privind in special intinderea obiectului contractului (cantitatile de deceuri
estimate) ci fluxurile de deceuri ci constrangeri de natura financiara (stabilirea tarifelor
de utilizare prin raportare la planul tarifar care a fost aprobat odata cu aplicatia de
finantare).

Achizitia contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare regionala durabila ci
echilibrata ci la atingerea tintelor de mediu asumate de Romania.

3. Modalitatea de atribuire

3.1 Determinarea si justificarea valorii estimate
Valoarea estimata a contractului, fara WA, este de 209.381.650,2 lei. Modalitatea de
calcul a valorii estimate este urmatoarea.

Avand in vedere ca derularea procedurii se realizeaza pe baza Proiectului "Sistem de
Management Integrat al deceurilor in Judetul Olt", iar in aplicatia prin care s-a aprobat
respectivul proiect s-au stabilit costurile unitare de operare, luandu-se in calcul toate
costurile specifice s-a constatat urmatoarea situatie :

• Cost unitar colectare conform Aplicatiei de finantare = 67,54 Euro/tona colectata
• Curs de schimb mediu anual pentru anul 2019 = 4,7452 lei/ Euro
• Cost unitar colectare lei (fa'ra TVA) = 64,54"4,7452 = 320,63 lei/tona colectata
• Cost unitar colectare lei (cu TVA inclus) = 320,63'1,19 = 381,55 lei/tona, TVA

inclus

avand in vedere cantitatea anuala estimata de 81629 tone deceuri colectate, rezulta
urmatoarea situa ie :

cost operare
(lei/tona)

1

cant itate anuala
(tone)

2

durata contract —8
ani

3

valoare estimata
(lei)

(1 x2x3)

320,63 81629 8 209381650.2

3.2. Alegerea Si justificarea procedurii de atribuire

Procedura de atribuire aleasa este licitatia deschisa Intr-o singura etapa, prin
raportare la valoarea estimata ci tinand cont de prevederile art. 11 ci umiatoarele din
Legea nr. 100/2016. Procedura se va desfacura offline.

Nu se aplica o procedura care presupune atribuirea contractului pe mai multe loturi
avan in vedere ca este vorba despare o singed activitate care se desfacoara pe raza



intregului judet, In acest fel find asigura un tarif unic, conform analizei cost beneficiu
care a stat la baza aprobarii proiectului "Sistem de Management Integrat al deseurilor in
Judetul Olt".

De asemenea, modalitatea de atribuire este in conformitate cu prevederile Contractului
de finantare care a stat le baza aprobarii proiectului Sistem de Management Integrat al
deseurilor in Judetul Olt, find aplicabile prevederile art. 2 alin. (12) din Legea serviciului
de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 "Proiectele finanfate din fonduri europene
nerambursabile se implementeaza in conformitate Cu prevederile contractului de
finanfam"

Durata contractului este de 8 ani, adica 96 de luni.

Durata este de 8 ani (96 de luni), contractul putand fi prelungit In conditiile legii.

La stabilirea duratei contractului s-a avut in vedere perioada de 8 ani necesara
amortizarii investitiilor in sarcina operatorilor conform HG 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si a
conditiilor care au stat la baza elaborarii analizei cost beneficiu, prin care de asemenea
perioada de amortizare a masinilor a fost stabilita la 8 ani.

Stabilirea duratei contractului a avut in vedere si nivelul investitiilor operatorului. Acesta
trebuie s5 realizeze investitii in valoarea totala de 36,416,310.55 lei care trebuie
recuperata prin amortizare pe durata derularii contractului.

Avand in vedere complexitatea contractului si necesitatea vizitarii amplasamentului de
catre potentialii participanti la procedura, nu se va opta pentru reducerea termenului
dintre data transmiterii anuntului de participare si data — limita a depunerii
ofertelor.

Alegerea Si justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea si, dupa caz,
criteriile de selectie

Criteriile de calificare si selectie au fost stabilite In conformitate cu prevederile Legii nr.
100/2016 si vizeaza strict moivele de excludere, respectiv capacitatea ofertantului.

Motivele de excludere

Motivele de excludere au fost determinate In considerarea prevederilor legale.

Se solicita ofertantilor depunerea de declaratii prin care sã arate cã nu se Incadreaza In
situatiile care constituie motive de excludere conform articolelor de lege invocate,
respectiv ca nu exista situatie de conflict de interese.

Aceste declaratii se solicita de asemenea subcontractantilor si tertului sustinator.



Pentru determinarea situatiilor de conflict de interese se indica in anuntul de participare
i In fip de date identitatea persoanelor cu functii de decizie la nivelul autoritatii

contractante cu privire la acesta procedura i identitatea persoanelor care fumizeaza
serviciile auxiliare achizitiei.

Criteriile de calificare 0 selectie care vizeaza capacitatea ofertantului au fost stabilite in
raport cu natura 0 complexitatea achizitiei, cu respectarea principiului proprtionalitatii 0
vizeaza:

1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.1. Pentru persoane iuridice romane: 

Certificat constatator de eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Teritorial, in original, copie legalizata, sau copie cu mentiunea "conform cu originalul"
valabil la data solicitarii din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate at
societatii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale la momentul
prezentarii. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii,
a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata. In
cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

Persoane iuridice/fizice straine: 

Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare on apartenenta din punct de
vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata "conform cu
originalul", semnate si stampilate de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba
romana), in conformitate Cu prevederile legate din tara in care ofertantul este rezident.

Justificare: Cerinta este introdusa pentru a permite aprecierea de catre autoritatea
contractanta a caracterului licit at desfawrarii activitatilor care fac obiectul contractului
de catre participantii la procedura. Modalitatea de formulare a cerintei pentru operatori
nerezidenti tine cont de principiul recunoaVerii reciproce.

2. Capacitatea economica §i financial%

2.1. Cifra de afaceri

Cifra medie de afaceri a Ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului (individual sau asociere de operator' economici) pentru perioada 2017,
2018 si 2019 trebuie sa fie echivalentul a cel putin 30,000.000 lei



1.Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr. 10 — Declaratie privind cifra de
afaceri, Sectiunea — Fomnulare). Valorile vor fi exprimate in lei si alta valuta, la cursul
mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

2. Documente justificative: Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza
prin prezentarea bilantului contabil / / extrase de bilant / raport de audit / raport at
cenzorilor / completarea si/sau depunerea unei declaratii privind media cifrei de afaceri
in activitati ce fac obiectul contractului in ultimii 3 ani financiari / once alte documente
echivalente.

3. Pentru operatorii economici nerezidenti,

a) 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 refiecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare a operatorului economic (Declaratie notariala din care sa rezulte cifra de
afaceri realizata din activitatea de salubrizare in perioada 2017, 2018 si 2019).

Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana.

b) in cazul in care ofertantul va prezenta bilanturile contabile, iar in tara de origine nu se
emit bilanturi semestriale acesta va prezenta ultimele trei bilanturi contabile emise
anterior datei de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta insotite de
traducere autorizata in limba romana.

Daca, din motive objective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are
posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra
situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o
imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea
cerintelor minime solicitate.

Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea
contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre
ofertant si persoana respectiva, in conformitate Cu prevederile art. 76-78 din Legea nr.
100/2016.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza invocand si sustinerea acordata de catre o
alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferrn at persoanei respective, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate, on de cate on este nevoie pe perioada de derulare a contractului.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.79-81din
Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara
angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea
obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului. Angajamentul fern, at tertului/tertilor sustinator(i) se va
prezenta in original.



Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere
autorizata in limba romana.

Justificare: Cifra de afaceri reprezinta unul din indicatorii principali pentru aprecierea
pozitiei unui Operator economic in sectorul sau de activitate sau pe piata a dinamicii
activitatii, precum si a sanselor acestuia de a lansa, administra si dezvolta noi activitati
profitabile pe o anumita perioada de timp. Justificarea unei asffel de solicitari are ca
temei faptul ca prin impunerea cerintei respective entitatea contractanta urmareste
diminuarea aparitiei oricarui risc de neindeplinire sau de indeplinire defectuoasa a
contractului. Entitatea contractanta isi creeaza, asffel, posibilitatea de a verifica
potentialul financier al fiecarui operator economic participant la procedura de atribuire,
potential care trebuie sa refiecte capacitatea concreta de a executa viitorul contract de
concesiune precum si abilitatea de a rezolva eventualele dificultati legate de executarea
acestuia.

2.2.Bonitate/acces la resurse

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la data de Incepere a contractului, va avea acces
sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci
sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a
serviciilor pentru primele 2 luni de derulare a contractului de operare, in valoare de:
4.362.117,7 lei.

Perioada de 2 luni a fost stabilita avand in vedere prevederile art. 42 alin. 9 din legea nr.
51/2006 are stabilesc Ca „Factura pentru serviciile fumizate/prestate se emite cel mai
tatziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestafia a fost efectuata
Utilizatotii serviciilor de utilitafi pub/ice, persoane fizice sau jut/dice, sunt obligati sa
achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor fumizate/prestate in termenul de
scadenfa de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se insctie pe factura.
Tetmenul de scadenfa privind plata facturii se ía in calcul incepand cu data emitetii
facturit, ceea ce conduce la efectuarea serviciului fait a avea acces la surse financiare
pentru o perioada de 2 luni.

Cuantumul sumei a fost stabilit pe baza formulei

Valoarea totala estimata /8 ani / 12 luni x 2 luni.

Scrisoare din partea bancilor/ societati finantatoare sau alte documente echivalente prin
care ofertantul atesta ca detine accesul la o finantare in valoare de 4.362.117,7 lei
pentru 2 luni de executare a contractului. Pentru demonstrarea posibilitatii de acces la
resurse financiare necesare derularii contractului pentru primele 2 luni,
ofertantul/candidatul poate utilize, dar fara a se limita, urmatoarele optiuni:

- resurse reale negrevate de datorii

- linii de credit confirmate de banci



- alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul

Documentul de sustinere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui
sa contina numele proiectului, suma si perioada solicitata.

3. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

3.1 Informatii privind experienta similara:

Ofertantul trebuie sa probeze ca in ultimii 3 ani a prestat in cadrul a maximum 3
contracte servicii similare cu cele care fac obiectul contractului care urmeaza a fi
atribuit, care includ cel putin activitatea de colectare a 48.000 tone dewuri municipale
In cursul unui an.

Operatorul economic ofertant, participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii
trebuie sa prezinte:

Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre
clientul beneficiarului.

bate acestea prezentate in copie certificata "Conform cu originalur, purtand
stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat
experienta similara solicitata.

Pentru situatiile in care serviciile prezentate au fost realizate intro asociere, se
vor lua in considerare doar servicii prestate de ofertant.

Justificare: Autoritatea contractanta considera necesar ca ofertantii sa faca dovada
detinerii de experienta similara in domeniul de gestiune a dewurilor care constituie
obiectul contractului de delegare. Cerinta a fost mentinuta la un nivel minim care sä
pemiita participarea la procedura competitiva a unui numar cat mai mare de operatori,
in conditii de tratament egal i nediscriminatoriu, find diminuata la 48.000 tona/an, MO
de cantitatea totala colectata de 81629 tone/an care face obiectul prezentului contract.

4 Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

- 4.1 Certificarea conform standardului SR EN ISO 9001 si SR EN ISO
14001sau echivalent;

Nerespectarea cerintei minime duce la descalificarea ofertantului

Ofertantul va prezenta certificatul privind:

Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de
asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau once alte probe sau dovezi,
in masura in care probele/dovezile prezentate confimia asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de
mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau once alte probe sau dovezi, in masura



in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se
demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe
care o realizeaza.

Justificare: Autoritatea contractanta consider& necesara demonstrarea existentei unor
proceduri dare, certificate sau conforme, cu privire la managementul calitatii la nivelul
nivelul operatorilor, proceduri care sä permit& o gestiune conform& a contractului de
care va fi atribuit.

5 Alegerea Si justificarea criteriului de atribuire qi, dupa caz, a factorilor de
evaluare utilizati

Criteriul de atribure: cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in
ceea ce priveste urmatorul criteriu:

Valoarea totala cea mai scazuta a contractului pe intreaga perioada 100
%

Descriere: valoarea total& a contractului 100 %.Valoarea total& a contractului se
stabilete pe baza tarifelor determinate prin fia de fundamentare aferenta activitatii de
colectare ci transport a deqeurilor, a cantitatii anuale indicate 0 a numarului de ani de
derulare a contractului

Algoritm de calcul: Pentru valoarea minima ofertata se va acorda punctajul
maxim aferent factorului de evaluare. Pentru alta valoare ofertata, punctajul se va
calcula asffel: P1(n) = [valoare minima / valoare oferta (n)] x numarul maxim de puncte
acordat pentru criteriu

Justificare: Prin stabilirea acestui criteriu de evaluarea se asigura promovarea
unui tarif de utilizare cat mai mic, deoarece pretul cel mai scazut ofertei conduce la
stabilirea unui tarif cat mai redus fata de utilizatorii serviciului.

6 Contractul

6.1 Tipul contractului

Tipul contractului: contract de concesiune de servicii.

6.2 Riscuri

Determinarea procedurii de achizitie conform prevederilor art. 229 — 230 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv art. 7-8 din Legea nr. 100/2016 s-a facut



prin elaborarea studiului de fundamentare care analizeaza repartitia principalelor riscuri
de operare. in urma analizei s-a considerat cä operatorului Ti sunt alocate riscuri de
operare, In consecinta ne aflarn In fata unui contract de concesiune.

Alocarea riscurilor In cadrul acestui contract §i masurile de gestionare a acestora sunt
prezentate In tabelul urmator:

-Nr._ Denumirea riscului z .-
''''

.
- ,- a, _. •

Descrierea riscului
. ': . _ „
. . .,
., ' . ̂  _ . ' ' .

,Alocare , . • ,
1 , 

.

Managementul
nscului 4..... -- v•-=

Delegatarul Delegatul

RISCURI DE AMPLASAMENT

1. Structura existenta
(modemizari)

Structurile sunt
operate si intretinute
inadecvat

0 100% Operatorul va
folosi spatiul pus
la dispozitia sa
in conditii de
eficienta maxima
pentru a asigura
disponibilul de
teren pentru
viitoare extinderi
Si modernizari in
limita de impact
zero si asupra
costurilor si
timpului necesar
pentru realizarea
proiectelor

2. Aprobari Nu pot fi obtinute
toate aprobarile
necesare sau pot fi
obtinute cu
conditionari
neprevazute

0 100% Autoritatea
Contractanta va
acorda
Operatorului,
prin Contract, un
termen de
mobilizare de
max 90 de zile
pentru obtinerea
tutu ror
autorizatiilor
necesare
conform
legislatiei in
vigoare



N
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Denumirea risculUi

. • -- x

Deicrierea riacului

- ,. , . -, - ,,

_ ._.
Alocare , -, •

- :
Managethentul
riscului --

Delegatarul
,

-Delegatul-

3. Protectia Mediului Pe parcursul
implementarii
proiectului se
produc contaminari
ale proprietatilor
adiacente Cu efect
asupra proprietatilor
puse la dispozitia
Operatorului

0 100% Operatorul va fi
total responsabil
de modalitatile
de operare si,
implicit de
eventualele
costuri de
contaminare

RISCURI ASOCIATE PUNERII in EXECUTARE A CONTRACTULUI

4. Intarzieri la autorizarea
activitatii

Activitatea de
colectare a
de§eurilor necesita
obtinerea unei
autorizari cel putin
din punct de vedere
al protectiei
mediului.

Particularitatile
amplasamentului
stabilit pentru
realizarea bazei
logistice determina
un anumit calendar
al procedurii de
a utorizare.

In anumite situatii
pot exista intarzieri
In autorizarea 
activitatii §i aparea
costuri suplimentare
(impuse de
autoritatile
competente), care
nu au fost luate In
calcul la realizarea
ofertei.

0 100% Analizand toate
posibilele
implicatii legate
de vecinatati
(folosinte
prezente §i
viitoare), zone
sensibile,
reglementarile la
nivel local,
Delegatul trebuie
sa analizeze cu
atentie posibilele
amplasamente.

Eventualele
costuri
suplimentare vor
fi suportate In
intregime de
catre Delegat,
fait a fi
indreptatit de a
solicita o
ajustare de tarif.

5. Incompatibilitati Trite
echipamentele de
colectare

Din cauza
incompatibilitatii
dintre ma§inile de

0 100% Acest risc nu
poate fi invocat
deoarece Caietul



Nr.

,L.

Denumirea risculUi -.'

,
:---,-._ -

Descrierea risCului
,. ,,
- •

Alocare,.:• Managementu. _ _ -
irisculu _

Delpgatarul
_

'Delegatul

colectare §i
recipientii existenti,
serviciul nu poate fi
prestat la
standardele
stabilite.

de sarcini
cuprinde
informatii
detaliate
referitoare la
tipul de recipienti
In vederea
identificarii de
calm Delegat a
mijloacelor de
transport
potrivite (mai
ales din punct de
vedere al
sistemului de
prindere).

Acest risc nu
poate fi invocat
deoarece este in
obligatia
Delegatului
verificarea In
detaliu a situatiei
de pe teren din
zona unde
serviciul va fi
prestat.

6. Incompatibilitati Intre
echipamentele de
colectare §i conditiile de
pe teren

Din cauza
incompatibilitatii
dintre ma§inile de
colectare §i
conditiile de pe
teren (ex. trama
stradala, drumuri
greu accesibile),
serviciul nu poate fi
prestat la
standardele
stabilite.

0 100%

F1NANTATOR SI FINANTARE

7. Modificari de taxe Pe parcursul
desfasurarii
contractului, regimul
de impozitare
general se schimba
in defavoarea
Operatorului

100% In cazul in care
taxele si
impozitele vor
suferi modificari,
se va incerca
contracararea
acestor costuri
suplimentare
prin modificarea
costurilor de
operare



r.
- _

Denurrirea riscului _ 
, _

.._

_
Descrierea ris'cului

-

Alocare
'r
 anagementul- _

riseului

Deleg4tarul- Delegatul

RISCURI REFERITOARE LA PERIOADA DE OPERARE

8. Interventii la
infrastructura rutiera

Lucarile de
infrastructura
derulate de
autoritatile publice
locale (interventii
planificate)
impiedica accesul la
punctele de
colectare a
de§eurilor, serviciul
nemaiputand fi
prestat la
standardele
stabilite.

100% Delegatarul
trebuie sa
comunice din
timp Delegatului
calendarul
lucrarilor la
infrastructura,
asffel Meat
Delegatul sã Ii
poata organiza
activitatea in
mod
corespunzator.

Pentru
eventualele
costuri
suplimentare
generate de
dificultati majore
In prestarea
serviciului,
Delegatul poate
solicita
recuperarea
costurilor
suplimentare.
Solicitarea va fi
In mod
obligatoriu
documentata.

9. Afectarea infrastructurii
rutiere In urma
dezastrelor naturale

Afectarea
infrastructurii rutiere
in urma producerii
de dezastre
naturale (ex.
drumuri surpate,
poduri rupte de la
inundatii) poate
restrictiona accesul
la punctele de

100% In aceste situatii
Delegatul este
indreptatit sã
solicite
recuperarea
costurilor
suplimentare.



r. " -Denumirea riscului .

, >

Descriere-a riscUliii-- ..
-

,

AlOCarel,'- -, , Managementu
- riscului . i.:.

Delegatarul Delega;u1-:

colectare a
de§eurilor,
Delegatul neputand
asigura frecventa de
colectare conform
contractului.

10. Colectorii informali Colectorii informali
care extrag
de§eurile reciclabile
din recipientii de
colectare separata.

100% Acest risc nu are
repercursiuni
directe asupra
activitatii
Delegatului de
colectare, decal,
In cel mai rau
caz, poate
produce daune
asupra
recipientilor de
colectare.

In schimb,
perpetuarea unei
asemenea
operatii are
impact asupra
sistemului
integ rat de
gestionare a
de§eurilor,
deoarece
de§eurile
reciclabile
colectate
separat §i
ulterior sortate
aduc venituri in
sistem prin
valorificare la
operatoriii
economici.

In situatia in
care aceasta
practica se



Nr. Denumirea riscului
, .. . , .

..

Descnerea riscului
. . ..., .

,

Alocare ,
' i-

Managementul,
riscului

Delegatirui Delegatul

perpetueaza,
veniturile in
sistem scad. In
aceasta situatie
Delegatul are
obligatia de a
anunta In scris
Delegatarului
pentru ca
aceasta s5 ia
masurile ce se
impun.

1. Impurificare foarte mare
a deseurilor colectate
separat

In general, este
acceptat un anumit
grad de impurificare
(greseli) In cazul
fiecarui recipient de
colectare separata a
deseurilor, dar
acesta trebuie s5 fie
scazut, In special,
pentru a periclita
capacitatea de
valorificare a
reciclabilelor

In situatia in care
g rad u I de
impurificare este
foarte mare,
conduce la
red ucerea
sem n ifi cativa a
cantitatii de deseuri
valorificate/reciclate.

100% Delegatul are
obligatia de a
derula
permanent
campanii de
constientizare a
utilizatorilor in
ceea ce priveste
colectarea
separata a
deseurilor
reciclabile 0
compostarea
individuala a
deseurilor
biodegradabile.

In situatiile In
care gradul de
impurificare este
foarte ridicat iar
deseurile nu mai
pot fi valorificate,
colectarea
acestor deseuri
nu se va realiza.

Rationamentul
de mai sus se
aplica exclusiv
situatiilor
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Delegatarul Delegatul

punctuale
(recipienti in
care la un
moment dat este
identificata o
impurificare
foarte mare).

12. De§euri periculoase Containerele pentru
colectarea separata
a de§eurilor
menajere contin §i
de§euri periculoase
vizibile.

100% Delegatul are
obligatia de a
derula
permanent
campanii de
conOentizare a
utilizatorilor in
ceea ce prive0e
colectarea
separata a
dwurilor.

De asemenea,
Delegatul trebuie
sã extraga
de§eurile
periculoase
identificate din
containere §i sa
le elimine
conform
procedurilor
ceritificate in
sistemul de
management de
mediu.

13. Cantitatea de de§euri ce
trebuie colectata este
mai mare sau mai mica
decal cea planificata

In anumite zone,
cantitatile de
de§euri ce trebuie
colectate sunt
semnificativ mai
man i decat
cantitatile
prezentate in
Caietul de sarcini.

50% 50% in situatia in
care timp de 3
luni
calendaristice se
inregistreaza o
c,antitate diferita
fata de
cantitatea
estimata in
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Denumirea risculm -...,
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Descrierea riscului

i< :• . ,

Alocare , "' - _ Managementul
riscului ..4.5.,.

Delegatarul Delegatul

Pentru colectarea
acestora este
necesara cregterea
frecventei de
colectare.

Caietul de
sarcini, care
determina
modificarea
costurilor Cu o
influenta mai
mare de 5%, pe
o perioada de 3
luni consecutiv
Delegatul este
indreptatit sa
solicite
modificarea
tarifului, insa
acesta va
suporta un
cost/risc de 50
% din
costul/cheltuielile
suplimentare
aparute.

14. Distrugerea/vandalizarea
punctuala a recipientilor
de colectare

Este vorba de
cazuri izolate in
care este distrus un
numar foarte mic de
recipient'.

100% Delegatul are
obligativitatea
inlocuirii
recipientilor
distrugi, costurile
de inlocuire a
echipamentului
find cuprins in
fundamentarea
tarifului.

15. Cerinte suplimentare
privind reglementarile de
mediu - taxe

Pe parcursul
deruldrii contractului
de operare actele
de reglementare
suporta modificari §i
sunt introduse noi
taxe aplicabile.

100% Once
taxa/impunere
financiara nou
aparuta pe
parcursul
derularii
contractului care
se aplica
Delegatului §i
care nu a existat
la momentul
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Denumirea riscului- ,
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Descrierea riscului

. , .. ...-. .
,

. J•
Alocare ' ,._

-- ' _ '

_ ..
Managernentul_
riscului ,

Delegatarul Delegatul,

depunerii
Ofertei,
Delegatul este
indreptatit la
recuperarea
costurilor §i
eventuala
ajustare a
tarifului.

Rationamentul
de mai sus se
aplica exclusiv
situatiilor de
operare
conforma a
serviciului. Once
situatie de
practica
neconfomia este
In sarcina
Delegatului.

Once cerinta
tehnica nou
aparuta pe
parcursul
derularii
contractului care
se aplica
Delegatului §i
care nu a existat
la momentul
depunerii
Ofertei,
genereaza
costuri
suplimentare In
activitatea
Delegatului.

Acesta este
indreptatit la
recuperarea

16. Cerinte tehnice
suplimentare privind
reglementarile de mediu

Pe parcursul
derularii contractului
de operare actele
de reglementare
suporta modificari §i
sunt introduse noi
cerinte tehnice
aplicabile.

100%
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ritctilui: ,.

pelegatarul :Delegatiil

costurilor (daca
este cazul) §i la
ajustarea
tarifului.

Rationamentul
de mai sus se
aplica exclusiv
situatiilor de
operare
conforma a
serviciului. Once
situatie de
practica
neconforma este
In sarcina
Delegatului.

RISCURI DE DISPONIBILITATE

17. Nerespectarea
indicatorilor de
performanta

•

Operatorul, din
diferite motive care
tin exclusiv de
mosul sau de
organizare Si
gestionare a
activitatii nu
indeplineste
indicatorii de
performanta
asumati

0 100% Operatorul
trebuie sa
depuna toate
eforturile
necesare in
vederea
respectarii si
atingerii
indicatorilor de
perfomianta

18. Nerespectarea
parametrilor de calitate
ai serviciului prestat

Operatorul
presteaza serviciile
asumate la un nivel
de calitate
necorespunzator

0 100% Operatorul
trebuie sa
depuna toate
eforturile
necesare asffel
incat serviciile
prestate sa fie la
un nivel calitativ
superior

RISCURI GENERALE

19. Grad redus de
recuperare a

Gradul scazut de
incasare a tarifului

100% Delegatul este
deplin



Nr.

'

Denumirea riaculul - '
. .,,

f- - ,:'
_

Descrierea riscului

. , • , s -

-

- -
Alocare 1 ,

_ —

'
Managementul,
liscului , . ..

-Delegitarul ' Delegatul

contravalorii serviciilor conduce la dificultati responsabil de
de salubrizare, care financiare, operare grad ul de
duce la incasarea neconforma *i colectare si
partiala sumelor imposibilitatea trebuie sä
contractate de catre derularii asigure fondul
Delegat programului de de rulment

intretinere, inlocuire necesar
si dezvoltare a acoperirii tuturor
activelor. costurilor de

operare, asffel
incat gradul de
colectare sã nu
reprezinte un
risc.

7.3 Modalitatea de implementare a contractului

Executarea contractului nu este supusa unor conditii speciale.

Avand in vedere valoarea marea a contractului, cuantumul garantiei de bunk'
executie a fast stabilit prin raportare la valoarea anuala a contractului.

Cuantumul garantiei de build executie se constituie anual si se mentine in cota de 10%
din valoarea anuala, fara TVA a contractului. Constituirea garantiei de buna executie se
poate face prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in
conditiile legii.

Ajustarea pretului contractului se face in conditiile reglementate de dispozitiile legale
In materia serviciilor comunitare in general si a serviciului de salubrizare in particular.

Cuantumul si regimul tarifelor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica potrivit
prevederilor Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare a localitatilor.

Ajustarea tarifelor se va face in report de evolutia parametrului de ajustare si in
conformitate cu prevederile contractuale. Nivelul tarifului rezultat nu va putea depasi
nivelul actual, ajustat cu indicele de crestere a parametrului de ajustare, care este
indicele pretutilor de consum.



Formula de calcul pentru ajustarea tarifelor este cea stipulata la art. 14 din Ordinul
ANRSC nr. 109/2007.

Tarifele aprobate pot fi modificate in conditiile art. 15 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Pentru modificarea tarifelor se va aplica formula stipulata la art. 16 din actul normative
mentionat anterior.

7. Alte justificari

In vederea implementarii contractului de servicii care face obiectul prezentei proceduri,
entitatea contractanta nu are nevoie de disponibilizarea unor fonduri avand In vedere ca
acesteia nu-i incumba nicio obligatie de plata In cadrul contractului. Plata se va efectua
de unitatile administrativ teritoriale deservite.


