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REFERAT DE APROBARE 

 

 
la proiectul de hotarare pentru  modificarea  si completarea 

punctului nr. 5.5.10 din  Anexa  la   Hotararea Consiliului local nr. 34 din 
30.09.2014  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare  pe 
termen mediu si lung a serviciului de salubrizare,  pentru perioada 2014-

2032 
 

Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a serviciului 

de salubrizare, pentru comuna Podgoria,  a apărut din necesitatea identificării 
obiectivelor şi politicilor de acțiune, pe care comuna trebuie să le urmeze în 

domeniul gestionării deşeurilor în vederea atingerii standardelor propuse prin 
strategia naţională şi regională de gestionare a deseurilor şi implicit a statutului 
de societate a reciclării ca parte esențială a conceptului de dezvoltare durabilă.  

Elaborarea acestui document strategic reprezintă un pas foarte important 
în continuarea implementării reformei administraţiei publice prin dezvoltarea 
capacităţii instituţionale a autorităţilor publice comunale de a planifica, coordona 

şi implementa politicile, strategiile, programele şi proiectele de dezvoltarea locală. 
Consiliul local Podgoria a aprobat in sedinta ordinara din 30 septembrie 2014, 

Hotararea Consiliului local nr. 34    privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si 

functionare  pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare,  pentru perioada 

2014-2032. 

Luând în considerare necesitatea adaptării la cadrul legal existent privind 

serviciile comunitare de utilitate publică de la nivelul U.A.T. comuna PODGORIA şi 

datorită faptului că acesta a fost în continuă modificare începând cu anul 2006; 

Având în vedere că la nivelul comunei PODGORIA este necesar să fie organizat 

şi să funcţioneze acest serviciu public de salubrizare şi în concordanţă cu: 

-   prevederile art.3 alin.(1), alin.(4), art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.a), art.32 alin.(1), 

din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) şi art.5 alin.(1) şi alin.(2), 
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 
- prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 

- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(7) 
lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580 şi  art.581 alin.(1) 

şi alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare 
 astfel:  
 ART. 3 (1) 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"; 
  (4) 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). 

ART. 32 

  (1) 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. 
 
din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

coroborat cu : 
 

ART. 1 (2) Prevederile prezentei legi 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 

ART. 2 (1) 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. 



  (2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu 
de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
  (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. 5 

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează 
aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu 
şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în 
vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia 
mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
  (2) 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. 
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
şi având în vedere însemnătatea existenţei acestui serviciu pentru 

comunitatea noastră atât din punct de vedere economic cât şi social, ţinând cont 

de realităţile comunei şi legislaţia în vigoare, vă propun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre    pentru   modificarea  si completarea  punctului 5.5.10 al   
Anexei la   Hotararea Consiliului local nr. 34 din 30.09.2014  privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare si functionare  pe termen mediu si lung a serviciului de 
salubrizare,  pentru perioada 2014-2032.  

 
 
 

 
PRIMAR, 

 
                                       CHIRU MARIUS 

 

  
 

 

 

 

 


