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Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemului 
de utilităţi publice aferent acestuia, pentru toate sau numai pentru o 

parte dintre activităţile componente ale serviciului de salubrizare 
 

 
Activitatea de colectare separată şi transport 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 (transformată prin efectul modificărilor la Legea 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor) activitate componentă a serviciului 
de salubrizare la nivelul U.A.T comuna PODGORIA, nu a fost organizata. 

Cum serviciul nu a reuşit să fie operat de către vreun operator şi mai 
ales în contextul modificărilor legislative apărute începând cu anul 2015 dar 
mai ales pe parcursul anilor 2017 şi 2019,  autorităţile administraţiei 
publice ale U.A.T. PODGORIA sunt nevoite să găsească soluţii pentru 
organizarea în noile condiţii ale serviciului de salubrizare. 

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: 
  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 
 Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza 

următoarelor principii: 
  a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
  b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 
  c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
  d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
  e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
  f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului 

prestat; 
  g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
  h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 
  i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 
  j) securitatea serviciului; 
  k) 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. 

Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi 
funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice 
destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 

  a) puncte de colectare separată a deşeurilor; 
  b) staţii de producere a compostului; 
  c) staţii de transfer; 
  d) staţii de sortare; 
  e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice 

serviciului de salubrizare; 
  f) depozite de deşeuri; 
  g) incineratoare; 
  h) staţii de tratare mecano-biologice. 



Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se 
exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în 
continuare operatori, licenţiate în condiţiile Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la 
art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) şi i) din Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se 
desfăşoară ocazional. 

Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h) din Legea 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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. 

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. 

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 
51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi: 

  a) gestiune directă; 
  b) gestiune delegată. 
Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare 
adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



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 administrativ-teritoriale 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. 

Raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau dintre 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de 
salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 

  a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în cazul gestiunii directe; 

  b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare 
a gestiunii serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti ori, după caz, de 
adunările generale ale asociaţiilor, în cazul gestiunii delegate. 

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie 
numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b) din Legea 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Odată cu modificările aduse Legii 51/2006, Legii 101/2006 dar şi Legii 
211/2011 privind regimul deşeurilor  analizând complexitatea activităţilor 
serviciului de salubrizare dar şi situaţia prin care anterior s-au desfăşurat 
activităţile serviciului de salubrizare este recomandat ca activităţile de: 

a) colectarea separată şi transport 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) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare. 

să se organizeze în gestiune delegată. 
Este deasemenea indicat, pentru a avea un control asupra costurilor şi 

o previziune asupra cheltuielilor maxime anuale pentru aceaste activităţi să 
se opteze, conform cu art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice, prin care autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică decât 135.060 lei, pentru încheierea unui contract de achiziţie 
publică de servicii conform cu art. 29 alin.(8) lit.b) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi încheierea contractului de delegare - contract de 
achiziţie publică pentru operarea, administrarea şi exploatarea sistemului de 
utilităţi publice aferent acestuia cu un astfel prestator de servicii. 



Totodată acest prestator, odată licenţiat, tinând cont de gradul redus 
de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, în baza tarifelor aprobate de 
către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, să desfăşoare şi 
activitatea de colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora precum şi activitatea de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 
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