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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  si completarea 

Hotararii Consiliului local nr. 38 din 29.11.2010 privind 
infiintarea Serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului 

de organizare si functionare a seriviului de salubrizare a 
localitatii si a contractului  cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare pentru comuna Podgoria, judetul Buzau  

 
 
Având în vedere prevederile din Legea serviciilor comunitare 

de utilitati publice, 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum si prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, constatam următoarele: 

 
 Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale(...). Serviciile de utilităţi publice se 
organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit 
hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de 
importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară 

existentă. 
Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin 

intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum 
sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h) din Legea 51/2006 
republicată, cun modificările şi completările ulterioare. 



 Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, 
în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în 
ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 
  În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 

serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 
utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

 elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind 
dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea 
operatorilor; 

  În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale 
păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, 

prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 
dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor 
de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a 

supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, 
respectiv: 
  a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale 

asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii; 
  b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

  c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate; 
  d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în 
funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice; 

  e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi 
tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. 

 

 
Prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se 
aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi 
organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului 
Bucureşti 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale 

ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării 
localităţilor. 
   Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în 

continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea 
nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 



   Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 
 colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori; 

 colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora; 

 organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale 

şi energetice a deşeurilor; 
 operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare; 
 sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 

staţiile de sortare; 

 măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare; 
 organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale 

şi a deşeurilor similare; 

 administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 
eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

 dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 
 
  Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor 

urmări, în principal, următoarele obiective: 
  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
  b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

  c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
  d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

  e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 
  f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 
competitivitate şi eficienţă; 

  g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului 
de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare 

multianuală a investiţiilor; 
  h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii 
populaţiei; 

  i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea 
stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
  j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea 

serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a 
gestiunii acestuia; 



  k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare 
a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor 

taxe speciale; 
  l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului 

referitoare la salubrizarea localităţilor; 
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de 

gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al 

municipiului Bucureşti. 
 
În înţelesul codului administrativ, termenii şi expresiile de mai jos 

au următoarele semnificaţii: 
cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât 

jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 
kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de 
o autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 

autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei 
nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi 

continuu; 
  Activitatea administraţiei publice se exercită fără întreruperi, cu 
respectarea prevederilor legale. 

  Atribuţiile consiliului local 
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:    

atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
oraşului sau municipiului, atribuţii privind gestionarea serviciilor de 
interes local; 

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) al art.129 
din Codul Administrativ,, consiliul local asigură, potrivit competenţei sale 
şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes local privind:  serviciile comunitare de utilităţi publice de 
interes local;  

  Adoptarea hotărârilor consiliului local 
   În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, 
cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 

  Atribuţiile primarului 
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

   atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes 
local; 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) al art.155 cod 

Administrativ, primarul: 
   coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 
  Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 



  (1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se 
realizează potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, 

continuităţii, adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al 
furnizării serviciilor publice la standarde de calitate. 

  (2) Principiul transparenţei reprezintă respectarea de către 
autorităţile administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la 
modul de stabilire a activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul 

de reglementare, organizare, funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare 
a serviciilor publice, precum şi la măsurile de protecţie a utilizatorilor şi 
la mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor şi litigiilor. 

  (3) Principiul egalităţii de tratament în prestarea serviciilor publice 
reprezintă eliminarea oricărei discriminări a beneficiarilor serviciilor 

publice bazate, după caz, pe criterii de origine etnică sau rasială, religie, 
vârstă, gen, orientare sexuală, dizabilitate, precum şi asigurarea aplicării 
unor reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toate autorităţile şi 

organismele prestatoare de servicii publice, inclusiv în procesul de 
delegare a serviciului public. 

  (4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de servicii 
publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la 

art. 12. 
  (5) Principiul adaptabilităţii serviciului public reprezintă faptul că, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor sale, administraţia publică are obligaţia 

de a răspunde nevoilor societăţii. 
  (6) Principiul accesibilităţii presupune asigurarea accesului la 

serviciile publice pentru toţi beneficiarii, în special la acele servicii care 
răspund unor nevoi de bază ale acestora; accesibilitatea impune luarea 
în considerare, încă din faza de fundamentare a înfiinţării serviciului 

public, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, 
proximitate. 
  (7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă 

existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente cu 
asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de gestiune şi 

de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 
  (8) Principiul furnizării serviciilor publice la un nivel ridicat de 
calitate reprezintă stabilirea şi monitorizarea indicatorilor de calitate 

pentru fiecare serviciu public, pe toată durata de furnizare a acestora. 
Autorităţile administraţiei publice şi organismele prestatoare de servicii 

publice sunt obligate să respecte standardele de calitate şi/sau de cost 
stabilite pentru serviciile publice. 
  Categorii de servicii publice 

  (1) În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile publice pot fi servicii 
de interes economic general şi servicii noneconomice de interes general. 



  (2) Din punctul de vedere al competenţei teritoriale pentru a 
răspunde nevoilor de interes public, serviciile publice pot fi servicii 

publice de interes naţional şi servicii publice de interes local. Serviciile 
publice de interes naţional sunt serviciile publice care răspund nevoilor 

cu caracter general ale întregii populaţii şi care, datorită naturii şi 
importanţei, sunt în competenţa autorităţilor administraţiei publice 
centrale; serviciile publice de interes local sunt serviciile publice care 

răspund în principal nevoilor colectivităţilor locale şi care sunt realizate 
în mod optim prin acţiunea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

Raportat la prevederile legale mentionate anterior, consideram ca 
este necesara modificarea  si completarea Hotararii Consiliului local nr. 

38 din 29.11.2010 privind infiintarea Serviciului de salubrizare, 
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a seriviului de 
salubrizare a localitatii si a contractului  cadru de prestare a serviciului 

de salubrizare pentru comuna Podgoria, judetul Buzau, in sensul ca  
Articolul 1 se modifică şi  se completeaza dupa cum urmeaza: 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea şi organizarea serviciului public de 
salubrizare la nivelul U.A.T. comuna  PODGORIA, judeţul Buzău. 

După Articolul 1 se introduc patru noi articole Art. 1^1, Art. 

1^2, Art. 1^3, Art. 1^4, cu următorul cuprins: 
"Art. 1^1 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna 

PODGORIA face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice 

şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor 
administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna PODGORIA, în scopul 

salubrizării localităţii.” 
 "Art. 1^2 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna 
PODGORIA, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor 

locale ale U.A.T. comuna PODGORIA. 
"Art. 1^3 - Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:  

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 

al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;  
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

acestora; 
  c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale 

şi energetice a deşeurilor; 
  d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare; 

  e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 
staţiile de sortare; 

  f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 



  g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

  h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare; 
  i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare; 

  j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 
eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
      k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.” 

 
"Art. 1^4 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna 

PODGORIA, urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 
  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
  b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 

  c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
  d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

  e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 
  f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 
competitivitate şi eficienţă; 

  g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului 
de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare 
multianuală a investiţiilor; 

  h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii 
populaţiei; 

  i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea 
stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
  j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea 

serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a 
gestiunii acestuia; 
  k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare 

a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor 
taxe speciale; 

  l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului 
referitoare la salubrizarea localităţilor; 
        m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de 

gestionare a deşeurilor la nivel naţional şi judeţean.” 

 Articolul 2 din H.C.L. nr. 38 din 29.11.2010 se abroga.  
 
In baza celor mentionate anterior,  sustin adoptarea proiectului de 

hotarare initiat in acest sens.  
 

Viceprimarul comunei Podgoria,  

 
Iorga Damian  


