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JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA PODGORIA

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciului
public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul
BUZĂU
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,
Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 98/2006 priviind
achiziţiile publice şi din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, constatând următoarele:
Legea 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare stabileşte
cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile
şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării,
finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării
reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare
servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor
reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură
satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu
caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: salubrizarea
localităţilor.

În înţelesul Legea 51/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum
urmează: e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau
mai multor operatori, în condiţiile prezentei legi, furnizarea/prestarea
unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a
cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei
activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a
serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi
publice aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul
şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi
publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale
membre, în baza unui mandat special acordat de acestea.
Operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public,
privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii
Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în
condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice
sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi
publice
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;
 alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi
publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a
sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora;
 aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
 urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de
performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori,
elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor
de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte
normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelorcadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască
asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub
responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea
de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei
hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora,
respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile
proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori
a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de
utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii;
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se
realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune delegată
Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se
stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie
de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun
raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea
sistemelor de utilităţi publice
Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi
publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza
unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu
regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau,
după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz,
sunt reglementate prin: b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor
de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate;
Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice
şi utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de
furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice încheiat cu respectarea
prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de
utilităţi publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor
serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora;
Bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul
cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: b) puse
la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului;
În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de
utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau
activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a
contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit
operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe
perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor
şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii
Bunurile proprietate publică din componenţa sistemelor de utilităţi
publice sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct,
extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de
gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura
capitalului ori ţara de origine a operatorilor.
Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale,
aferente sistemelor de utilităţi publice, nu pot fi aduse ca aport la
capitalul social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990
, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de
autorităţile administraţiei publice locale sau ca participare la
constituirea unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990
, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital mixt şi
nu pot constitui garanţii pentru creditele bancare contractate de
autorităţile administraţiei publice locale sau de operatori, fiind
inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile
Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi
date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate
cu prevederile legale.
Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale
utilzate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi
date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea
operatorilor cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de
investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri
de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de
orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate
domeniului public al acestora
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz,
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de
utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale
membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte
din
competenţele
şi
responsabilităţile
proprii
privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.
Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la
dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor
delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a
exploata aceste sisteme.
Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv
operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice
aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre
activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnicoeconomice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un
studiu de oportunitate
Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de
drept privat menţionaţi la art. 2 lit. g), care pot fi:
a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt.
Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral public pot
participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de utilităţi publice în zona teritorială de competenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale care exercită o influenţă dominantă
asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are
încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform
art. 28.
Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii
delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin
exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum
şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în
condiţiile legii speciale.

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la
art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016,
Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016;
Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este
posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a
operatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu
aprobarea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;
În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte,
după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau
mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este
interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare
furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera
serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în
condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
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.
În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile
administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice vor asigura
elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind
delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate
de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii
serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii.

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru
contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare
de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu
va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor prevăzute în
sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În
cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu
excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să
facă analize privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să
schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.
Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi
publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza
regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului şi a
licenţei emise de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile
legii speciale. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice, acestea elaborează un singur
regulament al serviciului şi un singur caiet de sarcini al serviciului la
nivelul
unităţilor
administrativ-teritoriale
membre
pentru
serviciile/activităţile gestionate în comun. Acestea se aprobă de
adunarea generală a asociaţiei în baza mandatului special prevăzut la
art. 10 alin. (5).
Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au
obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor
stabilite cu ocazia activităţii de control, precum şi de a pune la dispoziţia
împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale, ai asociaţiilor
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice
sau, după caz, ai autorităţilor de reglementare competente toate datele şi
informaţiile solicitate
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.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să
implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii,
respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă;
În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic,
economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării
standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare
corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe
minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia
să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale
pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obţină cel
puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (5).
Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile
similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de
sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către
alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea
biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului
sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.

La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor
municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de
deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au
contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei
publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de
dare în administrare a acestei activităţi.
Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele
amplasate în aria lor teritorială.
Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate
în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi
pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie
infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.
Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii
de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să
ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice
locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.
Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza
următoarelor principii:
 protecţia sănătăţii populaţiei;
 autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
 responsabilitatea faţă de cetăţeni;
 conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
 asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
 tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului
prestat;
 nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
 transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
 administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor
publici;
 securitatea serviciului;
 dezvoltarea durabilă
Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de
colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de
salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.
În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un
ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi
echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare,
precum:
 puncte de colectare separată a deşeurilor;
 staţii de producere a compostului;
 staţii de transfer;
 staţii de sortare;

 baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului
de salubrizare;
 depozite de deşeuri;
 incineratoare;
 staţii de tratare mecano-biologice.
Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de
repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către
operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi
transport
al
deşeurilor
şi
se
efectuează
la
solicitarea
producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de
către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către
asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.
Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare
separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor
periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile
abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este
necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului,
precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare
sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După
identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat
să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice
locale, cât şi sancţiunile contravenţionale.
Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este
permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi
normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai
după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind
protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei.
Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei
naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a
deşeurilor*), aprobate potrivit legii.
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 administrativteritoriale.
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.
Autorităţile
deliberative
ale
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi
atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele
atribuţii în domeniu:

delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de
transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea
atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului
public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente
infrastructurii serviciului;

elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a
regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a
regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de
A.N.R.S.C.;

stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai
serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi
operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;

sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu
operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu
respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;

monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;
În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1),
autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit
dispoziţii, după caz.

În exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autorităţile
administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de
salubrizare, următoarele obligaţii:
a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de
salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativteritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau al asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară, după caz;
b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes
public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor
şi participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se
deleagă gestiunea serviciului;
c) să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având ca
obiect serviciul de salubrizare;
d) să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru proiectele de
asociere sau de formare de societăţi mixte numai în conformitate cu
procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a
gestiunii;
e) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele
decât cele de interes public;
f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin
hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform
dispoziţiilor legale;
h) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achite
operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care
aceştia le efectuează în beneficiul întregii comunităţi.
Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii
nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi: gestiune delegată;
Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativteritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare
adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu
prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice
serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui
regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativteritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz,
întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de
salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de
A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.

Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de
salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei
legi.
Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate
acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3) din
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale,
utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în
administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu
prevederile legale.
Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale,
utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în
administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Calitatea de operator se dobândeşte în condiţiile Legii nr. 51/2006
, republicată.
Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin
hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin
hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, în cazul gestiunii delegate.
Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei
legi, de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile
administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de
organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine din Uniunea
Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.
Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea
serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi
indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin
hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a
gestiunii şi se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare
Autorităţile
administraţiei
publice
locale
ale
unităţilor
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă
gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract al
serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei
luate;

b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de
pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală
generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă
provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în
măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care
provin din gospodării;
c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3
alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru
activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea
deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor,
altele decât cele prevăzute la lit. a);
d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele
serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare
activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă
indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu
anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), şi penalităţi pentru
nerealizarea lor;
e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu
mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul
economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre
următoarele elemente:
(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea
contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri
municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.
Producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1
ianuarie 2019, costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile
municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului
stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de
deşeuri.

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire
şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din
construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de
31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv
operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu
excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din
anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.
Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără
TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei
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. c), consiliul
local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea
sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor
publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea
în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), 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), 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.
Serviciile de interes economic general
(1) Serviciile de interes economic general reprezintă activităţile
economice care sunt desfăşurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi
de interes public, pe care piaţa nu lear asigura sau le-ar asigura în alte
condiţii, în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa, accesibilitatea,
tratamentul egal sau accesul universal, fără intervenţie publică, pentru
care autorităţile administraţiei publice stabilesc obligaţii specifice de
serviciu public.
(2) Serviciile de interes economic general sunt furnizate direct de
către o autoritate a administraţiei publice sau, după caz, de către
organisme prestatoare de servicii publice sub monitorizarea şi controlul
autorităţii administraţiei publice competente.
(3) Serviciile publice de interes economic general se disting de
serviciile non-economice de interes general prin caracterul economic al
activităţii desfăşurate.
(4) În sensul prezentului cod, caracterul economic al unui serviciu
public este determinat de natura activităţilor aferente serviciului şi de
modalitatea în care activităţile sunt prestate, organizate şi finanţate.
Actul de reglementare a unui serviciu public
Actul normativ prin care se reglementează un serviciu public trebuie
să conţină cel puţin următoarele elemente:
a) activitatea sau activităţile care constituie serviciul public respectiv;
b) obiectivele serviciului public;
c) tipul de serviciu public;

d) obligaţiile de serviciu public, dacă este cazul;
e) structura responsabilă pentru prestarea serviciului public;
f) modalităţile de gestiune;
g) sursele de finanţare;
h) modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de
furnizare a serviciului public;
i) sancţiuni;
j) standarde de calitate şi de cost, în cazul în care acestea sunt
stabilite potrivit legii;
k) alte elemente stabilite prin lege.
Competenţa de înfiinţare/organizare a structurii responsabile cu
furnizarea/prestarea serviciilor publice
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin acte administrative,
au competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile
pentru prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice
colectivităţii locale.
Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public
Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public sunt:
a) gestiunea delegată;
Gestiunea delegată
(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care
prestarea serviciului public se realizează în baza unui act de delegare
şi/sau a unei autorizări din partea autorităţii administraţiei publice
competente, cu respectarea prevederilor din legislaţia privind achiziţiile
publice, achiziţiile sectoriale şi concesionarea de servicii, de către
organismele prestatoare de servicii publice, altele decât cele prevăzute la
art. 591 alin. (2).
(2) Gestiunea delegată poate implica dreptul organismului prestator
de servicii publice de a utiliza infrastructura aferentă serviciului delegat,
printr-una dintre modalităţile prevăzute de legislaţia aplicabilă fiecărui
tip de serviciu.
Actul de delegare pentru serviciile de interes economic general
(1) Actul de delegare către un operator economic a prestării
serviciului de interes economic general este act administrativ şi trebuie
să cuprindă cel puţin următoarele elemente, cu excepţia cazului în care
prin legi speciale se prevede altfel:
a) conţinutul obligaţiilor de serviciu public;
b) organismul prestator al serviciului/serviciilor publice şi, dacă este
cazul, teritoriul pe care prestează;
c) durata pentru care este încredinţată prestarea serviciului;
d) natura oricăror drepturi speciale acordate organismului prestator
de servicii publice de către legiuitor sau de către autoritatea
administraţiei publice competente;
e) o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor de
calcul, control şi revizuire a compensaţiei acordate pentru prestarea
serviciului public;

f) modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a unei
eventuale supracompensaţii;
g) drepturi exclusive acordate, în condiţiile legii, organismului
prestator de servicii publice de către legiuitor sau de către autoritatea
administraţiei publice competente;
h) cazuri şi situaţii de încetare a actului de delegare;
i) drepturile şi obligaţiile părţilor implicate;
j) indicatorii de performanţă şi eficienţă ai serviciului
Competenţa de monitorizare şi control a modului de prestare a
serviciilor publice
Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a monitoriza,
evalua şi controla modul de prestare a serviciilor publice din sfera lor de
competenţă, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, în limitele
competenţelor stabilite de legislaţia aplicabilă fiecărui tip de serviciu
public
consideram că este necesară aprobarea proiectului de hotărâre
privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T.
comuna PODGORIA, judeţul BUZĂU.
Viceprimar,
Iorga Damian

