
 

 

 

Studiu de oportunitate 

 

privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare organizat 

la nivelul comunei Podgoria, Judeţul Buzău, pentru activitatea: 

 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; 

 

 

Preambul 

 

S-au analizat modalităţile de gestiune şi de organizare a serviciului existente 

în acest moment şi s-a insistat pe organizarea activităţii 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 precum şi pe structurile 

instituționale implicate, costurile, tarifele si veniturile. 

În baza datelor puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice 

locale s-au estimat necesarul de investiţii precum şi volumul cheltuielilor ce le 

implică cele două forme de organizare a serviciului pentru activitatea mai sus 

menţionată. S-au analizat topografia comunei, caracterul social al serviciului şi rata 

de suportabilitate dar şi de demografia comunei. 

Având în vedere fiecare variantă de gestiune a serviciului/ activităţile 

acestuia (gestiune directă sau gestiune delegată) vor fi prezentate pentru fiecare 

dintre formele de organizare avantajele si dezavantajele din punct de vedere 

financiar, instituţional sau/şi social, recomandându-se, pentru moment, ţinând 

cont în special de necesitatea organizării imediate a serviciului, delegarea 

serviciului pentru activitatea de 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. 



 

 

OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

 

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat necesitatea 

identificării şi fundamentării soluţiei de urmat privind modalitatea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare al U.A.T. COMUNA PODGORIA, JUDEŢUL 

BUZĂU, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(2) din Legea 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările, 

ulterioare şi ale art. 22 alin.(3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

următoarele activităţi ce se vor desfăşura în aria teritorial administrativă a U.A.T. 

comuna PODGORIA, judeţul Buzău şi anume: 

 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 

La elaborarea prezentului studiu s-au luat în vedere următoarele elemente: 

1. Natura şi starea 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; 

2. Asigurarea celui mai bun raport preţ/calitate privind prestarea activitaţii 

de mai sus; 

3. Interesele actuale şi de perspectivă ale U.A.T. comuna Podgoria; 

4. Mărimea şi complexitatea sistemului de salubrizare al comunei Podgoria, 

judeţul Buzău 

 

1. Natura şi starea 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 

 



 

Scurt istoric al comunei 

La doar 0,5 km de Râmnicu Sărat, comuna Podgoria este situată în partea de 

nord-est a judeţului Buzău, în zona de contact a Câmpiei Râmnicului cu 

Subcarpaţii Buzăului, pe Râul Râmnicu Sărat. 

Zonă populată din cele mai vechi timpuri, comuna a purtat până în 1968 

denumirea de Jideni, fiind primul sat atestat documentar, cunoscut din perioada 

1586-1587. Câţiva ani mai târziu, satul Jideni este amintit într-un act de danie, 

datat 7 decembrie 1593, semnat de domnitorul Mihai Viteazul, abia urcat pe tronul 

Ţării Româneşti. 

În prezent comuna este compusă din satele: Coţatcu, Oratia, Pleşeşti, 

Podgoria, Tăbăcari şi se întinde pe o suprafaţă de 5160 ha, zona intravilanului 

cuprinzând 322 ha, iar cea a extravilanului – 4838 ha. 

Despre satul Pleşeşti se spune că işi trage numele după cel al lui Pleşa, 

întemeietor de vatră, acolo, la poalele dealului, satul fiind amintit într-un document 

de la 1613. 

Cercetările arheologice întreprinse pe raza comunei au scos la iveală vechi 

urme de civilizaţie. Astfel, la Coţatcu în punctul „Cetăţuia” au fost găsite figurine şi 

unelte din cupru, urme ale culturii Gumelniţa,  urme ale culturii Cucuteni, precum 

şi materiale din epoca bronzului – cultura Monteoru. Cu secole în urmă această 

suprafaţă era acoperită de păduri de stejar, ce făceau parte din codrii Vlăsiei. 

Pe teritoriul comunei Podgoria există câteva biserici, dintre care cele mai vechi 

lăcaşuri sunt: Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului", construită în 1823 la Jideni, 

biserica de lemn ,,Sfinţii Voievozi", din Pleşeşti, ridicată în anul 1830. În comună, la 

6km N-V de Râmnicu Sărat, pe şoseaua spre Focşani, există şi astăzi Mânăstirea de 

maici ,,Podul Bulgarului" cu hramul ,,Sfânta Treime", ridicată în 1940. Bisericile 

din satele Coţatcu şi Oratia datează şi ele din jurul anilor 1840-1850. 

 

Aşezarea geografică 

Comuna Podgoria este situată în partea de est a judeţului, la 0,5 km distanţă 

de municipiul Râmnicu Sărat şi la 35 km de oraşul Focşani, intr-o zona geografică 

de deal şi câmpie. Această aşezare a dus la dezvoltarea satelor în zona de deal 

(Pleşeşti, Coţatcu), în zona de contact deal-campie (Oratia) şi în zona de câmpie 

(Podgoria).  



 

Aşezarea în lungul Rîmnicului Sărat a condus la dezvoltarea satului Tăbăcari 

pe terasa superioară a râului. În general satele sunt liniare, dezvoltate în lungul 

drumurilor principale şi ale torenţilor existenţi în zonă, intravilanul caracterizându-

se, ca şi textura drumurilor, alungit cu un singur rând de locuinţe  de o parte şi 

alta a uliţelor (Podgoria, Pleşeşti, Tăbăcari). De asemenea pe anumite porţiuni din 

intravilan, în zona centrală Podgoria, Oratia, Pleşeşti sunt nuclee cu uliţe 

secundare. Satul Coţatcu format prin contopirea a doua sate, Coţatcu şi Tigoiu, 

este singurul care face excepţie, acesta deţinând o structură şi textura dezordonată. 

Acest tip de aşezare, în bazinete şi versanţi domoli de dealuri, a condus la o 

locuire istorică a regiunii încă din comuna primitivă. 

Din Râmnicu Sărat, şoseaua serpuită trece prin satul Podgoria şi se desprinde 

în două: o parte urmează cursul râului pe dealul Olteni până în satul Pleşeşti, iar 

cealaltă coboară pe sub deal până în satul Coţatcu, traversând pârâul cu acelaşi 

nume. Traversând pădurea Sinaia, un drum asfaltat de 5 km asigură accesul în 

satul Pleşeşti, aşezat într-o mică depresiune inchisă. Drumul european E85 este 

cea mai importantă cale de acces spre comună.  

Distanţele faţă de principalele localităţi din ţară sunt: 

 Podgoria – Buzău (reşedinţă judeţ) : 38 km; 

 Podgoria – Bucureşti: 149 km; 

 Podgoria – Constanţa: cca. 231 km; 

 Podgoria – Timişoara : cca. 604 km; 

 Podgoria – Suceava : cca.294 km. 

Serviciul de salubrizare 

Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare 

Serviciul de salubrizare este  un serviciu ce este organizat ca făcând parte din 

sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice desfăşurându-se sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale în scopul 

salubrizării localităţii. Serviciul public de salubrizare a localităţii, denumit în 

continuare serviciul de salubrizare, s-a organizat pentru satisfacerea nevoilor 

comunităţii locale. 

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 localităţii, denumit în 

continuare sistem de salubrizare.  

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. 

Serviciul public de salubrizare funcţionează şi este organizat pe baza 

urmãtoarelor principii: 

 protectia sãnãtãţii publice; 

 autonomia localã şi descentralizarea; 

 responsabilitatea faţã de cetãteni; 

 conservarea şi protecţia mediului înconjurãtor; 

 calitatea şi continuitatea serviciului; 

 tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

 nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 

 transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetãtenilor; 

 administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea publicã 

sau/şi privată a unităţii administrativ teritoriale si a banilor publici; 

 securitatea serviciului; 

 dezvoltarea durabilă. 



 

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 transfer; 

 staţii de sortare; 

 baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de 

salubrizare, etc. 

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. 

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. 

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. 

 

Operatori şi Utilizatori. Drepturi şi Obligaţii 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare 

Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea 

deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată 

a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul 

habitatului propriu. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele de 

colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de 

mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile 

de învăţământ pe care le gestionează. 



 

Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării 

separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la 

tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. 

Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca 

un capitol distinct în cadrul: 

a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; 

b) regulamentului serviciului de salubrizare; 

c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 

d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

  Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 

corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, 

determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de 

A.N.R.S.C.; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a 

gestiunii; 

c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi 

tarifelor din economie; 

d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare 

semnificativă a echilibrului contractual; 

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi 

utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de 

dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice 

locale; 

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei 

penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost 

achitate după 45 de zile de la primirea facturii; 

h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: 

a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se 

putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor 

contractuale şi cu respectarea regulamentului propriu, prescripţiilor, normelor şi 

normativelor tehnice în vigoare; 



 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 

provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri 

aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării 

serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în 

cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în 

contractele de prestare; 

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 

informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza 

cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura 

exploatată în desfăşurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare 

prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau 

contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri 

municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor 

de colectare şi domeniul public; 

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi 

suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; 

k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa 

tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării 

prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; 

l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în 

administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în caietul de 

sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea 

serviciilor prestate; 

m) să aplice metode performante de management, care să conducă la 

reducerea costurilor specifice de operare; 

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile 

stabilite de prezentul regulament-cadru; 



 

o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe 

cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de 

transport în comun; 

q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile 

mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le 

menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; 

r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de dezinsecţie şi 

deratizare conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale; 

s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 

t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, 

având un program de funcţionare permanent; 

u) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru 

şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi 

prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa 

reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al 

reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are 

obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea 

acestora; 

v) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor 

competente situaţia conform reglementărilor în vigoare. 

   

  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciului de salubrizare  

Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori 

indirecţi ai serviciului de salubrizare. 

Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a 

acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

  Utilizatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile 

contractului/contractului-cadru de prestare; 

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, 

despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin 

nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii 

inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin 

normele tehnice în vigoare; 



 

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente 

orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri 

vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii 

serviciului; 

d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, 

promovarea şi susţinerea intereselor proprii; 

e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, 

despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile 

administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii 

neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, 

strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de 

salubrizare; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii 

reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor 

judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. 

h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile regulamentului 

propriu, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate 

operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la 

neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 

k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile regulamentului propriu, cu recipiente 

de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; 

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi 

de utilizare a acestora. 

  

  Utilizatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile regulamentului propriu şi clauzele contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu 

prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa 

de salubrizare aprobată de autoritatea administraţiei publice locale în cazul în care 

beneficiază de prestarea activităţii fără contract; 

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de 

colectare; 



 

d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate 

punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de 

autorităţile administraţiei publice locale. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi 

depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare; 

e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate 

din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate 

corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile 

special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea 

locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; 

g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei 

unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 

infrastructurii tehnico-edilitare; 

h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele 

normative în vigoare; 

i) să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de 

salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-a 

atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; 

j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum 

şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; 

k) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în 

recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 

sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare 

fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 

l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu 

regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, 

din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din 

diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de 

direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; 

m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între 

imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei 

publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică 

sau privată a lor; 



 

n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din 

domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce 

scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din 

spălarea autovehiculelor; 

o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe 

terenuri virane sau în locuri publice; 

p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu 

ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile 

localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte 

asemenea locuri; 

q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a 

drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de 

parcare pe care le folosesc; 

r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 

care locuiesc; 

s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în 

parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. 

 

Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al comunei 

PODGORIA 

Prevederile regulamentului propriu se aplică serviciului public de salubrizare 

a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la 

nivelul comunei PODGORIA,(...), pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale 

populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul 

unităţii administrativ-teritoriale PODGORIA. 

Regulamentul propriu stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea 

serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie 

îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, 

condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. 

Prevederile regulamentului propriu se aplică la proiectarea, executarea, 

recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din 

sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în 

vigoare. 



 

Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de 

modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul 

unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor regulament 

propriu. 

Condiţiile tehnice prevăzute în regulamentul propriu au caracter minimal. 

Consiliile locale pot aproba şi alte condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, 

pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 

Regulamentul propriu se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: 

  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al 

deşeurilor similare provenite 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) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

  d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

  e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare; 

  f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Fiecare   din   aceste   activităţi   este   detaliată   în  Capitolul II al 

Regulamentului propriu "Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de 

funcţionare". 

Regulamentul  propriu  conţine,  de  asemenea, în Capitolul III "Drepturi şi 

obligaţii"  prevederi  referitoare  la  drepturile  şi  obligaţiile operatorilor şi 

utilizatorilor. 

 

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei PODGORIA 

Caietul de sarcini - cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a 

caietelor de sarcini de către consiliul local al comunei PODGORIA, care înfiinţează, 

organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de 

salubrizare şi care au totodată atribuţia de monitorizare şi exercitare a controlului 

cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune 

adoptată. 



 

Caietele de sarcini se va întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale 

consiliului local al comunei PODGORIA cu respectarea în totalitate a regulilor de 

bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi a Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare. 

Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliului local al comunei 

PODGORIA. Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare al comunei PODGORIA 

stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, 

stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 

serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Caietele de sarcini au fost elaborate spre a servi drept documentaţie tehnică 

şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului 

de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat. 

Caietele de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară 

desfăşurării următoarelor activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al 

deşeurilor similare provenite 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 instalaţii de neutralizare, şi constituie 

ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Caietele de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, 

precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru 

certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării 

activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi 

la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu 

desfăşurarea serviciului de salubrizare. 

Caietele de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia 

muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie 

respectate pe parcursul prestării activităţilor serviciului de salubrizare prezentate 

mai sus şi care sunt în vigoare. 

 



 

Indicatori de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare 

al comunei PODGORIA 

Consiliul local, stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai 

serviciului de salubrizare şi penalităţile aplicate operatorului în caz de nerealizare, 

după dezbaterea publică a acestora. 

Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul 

de sarcini, precum şi în hotărârea de dare în administrare sau contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de stabilirea 

nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de 

operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor 

conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. 

Autorităţile administraţiei publice aplică penalităţi contractuale operatorului 

serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii 

de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă 

ai serviciului. 

Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de 

operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la: 

  a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

  b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei 

publice locale sunt responsabile; 

  c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de 

responsabilitate; 

  d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

  e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de 

salubrizare; 

  f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi 

al sănătăţii populaţiei; 

  g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi 

al sănătăţii şi securităţii muncii. 

Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a 

operatorului cu privire la următoarele activităţi: 

  a) contractarea serviciului de salubrizare; 

  b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

  c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor 

efectuate; 



 

  d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin 

rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 

  e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la 

serviciile de salubrizare; 

  f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza 

unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare 

sau contract de delegare a gestiunii; 

  g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, 

consultanţă; 

  h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor. 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de 

salubrizare trebuie să asigure: 

  a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

  b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare; 

  c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; 

  d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 

  e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi 

încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

  f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de 

soluţionare a acestora. 

 

Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile 

specific serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul Preşedintelui 

A.N.R.S.C. nr. 109/2007 

Normele metodologice  de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specific serviciului public de salubrizare a localităţilor,   aprobate prin 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C., sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 

21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

(forma de bază) şi ale art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006 (forma de bază). 

 

Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori 

ai activităţilor specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cât şi protejarea 

intereselor utilizatorilor. 



 

Prevederile normelor metodologice reglementează modul de determinare a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 

prestate de operatori. 

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. 

Aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 

face de către autoritatea administraţiei publice locale PODGORIA, cu respectarea 

cerinţelor şi criteriilor din prezentele norme metodologice. 



 

Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 

fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de 

întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de 

securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă 

pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi 

publice, precum şi o cotă de profit. 

Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei 

de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice 

locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte 

oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea 

calităţii serviciului de salubrizare. 

Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea 

acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate. 

Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un 

cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităţilor administraţiei 

publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public. 

La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat să 

îşi constituie un fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea 

acestuia postînchidere. 

Folosirea şi utilizarea fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 

urmărirea acestuia postînchidere se fac în conformitate cu prevederile legale. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în 

aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor. 

Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se 

stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în 

conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare 

competentă. 

Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru 

activităţile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei publice 

locale următoarele: 



 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în 

vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii 

de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi 

determinate cu TVA inclus; 

b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli; 

c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, 

ajustării sau modificării tarifelor; 

d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor 

 

Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor - 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 

Contractul‐cadru  de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de 

Regulamentul serviciului, relaţiile dintre operatori şi utilizatori.  

Legiuitorul, prin art. 13 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, face trimitere la un asemenea contract‐cadru 

de prestare a serviciului, astfel: “Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare 

şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea 

prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de 

prestare a serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza 

legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu. 

În vederea respectării dispoziţiei legale menţionate mai sus, în conformitate 

cu Art.10 alin.(2) din Legea nr. 101/2006 (forma de bază) "A.N.R.S.C. elaborează 

reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de 

aplicare a legislaţiei în domeniu şi acordă licenţă operatorilor de salubrizare, 

conform prevederilor prezentei legi" devenit art.11 alin.(2) din Legea 101/2006, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, A.N.R.S.C. a elaborat şi 

aprobat, prin Ordinul   nr.   112/2007   al   Preşedintelui    A.N.R.S.C. Contractul‐

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

 

Priorităţi în domeniul gestionării deşeurilor 

În scopul realizării obiectivelor asumate de către statul român în domeniul 

gestionării deşeurilor, sunt stabilite o serie de priorităţi, astfel: 



 

a. până la sfârşitul anului 2021, stabilirea obiectivelor pentru 2021 în 

materie de prevenire a generării de deșeuri şi de decuplare, care să se bazeze pe cele 

mai bune practici în vigoare (Directiva 2008 /98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive); 

b. anul 2021, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării deșeurilor, 

se vor introduce sisteme 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, autoritatea 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 amintite mai sus. (conform art.2 din Legea 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare); 

c. atingerea, până la 31.12.2021, a unui nivel de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclare a deşeurilor 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, de minimum 50% din masa totală (conform art.17 din Legea nr. 

211/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare);  

d. atingerea, până la 31.12.2021, a unui nivel de pregătire pentru 

reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni 

de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 

minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din 

activităţi de construcţie şi demolări (conform Legii nr. 211/2011, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare); 

e. reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 

35% din cantitatea totală generată, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, 

într-un interval de maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001, adică până în anul 

2020 (conform art.6 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor cu modificările şi completările ulterioare); 



 

f. Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de 

energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje - termen anual 

(conform cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje); 

g. Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj 

conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea 

fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje - termen anual: 

 60% din greutate pentru sticlă; 

 60% din greutate pentru hârtie/carton; 

 50% din greutate pentru metal; 

 15% din greutate pentru lemn; 

 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul 

reciclat sub formă de plastic. 

h. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 45 

%  - termen 2017÷2020 ( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice); 

i. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 65 

% - termen începând cu 2021( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice); 

j. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE 

colectate separat se îndeplinesc următoaele obiectivele minime pentru DEEE 

incluse în Anexa 1( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice): Termen până la 14.08.2018 

 Valorificare: 

 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 

 75% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 

 Pregătire pentru reutilizare şi reciclare pentru DEEE incluse în 

categoria: Termen până la 14.08.2018 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 

 70% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 

 55% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 

 Reciclarea a 80% din lămpile cu descărcare în gaze - termen până la 

14.08.2018 



 

k. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE 

colectate separat se îndeplinesc următoarele obiectivele minime pentru DEEE 

incluse în Anexa 2( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice): 

 Valorificare: 

 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 2 

 75% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 

 Pregătire pentru reutilizare şi reciclare: 

 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 

 70% pentru DEEE incluse în categoria 2 

 55% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 

 Reciclarea a 80% din DEEE incluse în categoria 3 

 l. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori 

portabili (conform cu HG 1132/2018 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare); 

m.Conectarea în proporţie de 100% a populaţiei comunei PODGORIA la 

serviciul de salubrizare - termen 31.12.2021 

 

 

 

 

 

Situaţia actuală 

 

Serviciul de salubrizare – activitatea de colectare în Comuna Podgoria este în 

responsabilitatea Primariei, care până în prezent, s-a organizat cu forţe proprii 

pentru a duce la îndeplinire satisfacerea nevoilor populaţiei, agenţilor economici şi 

instrituţiilor publice privind salubrizarea comunei. 

Sistemul de salubrizare al localităţii este însă subdimensionat, iar noile 

reglementări privind serviciul de salubrizare precum şi noile cerinţe în domeniul 

protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor a condus aproape la imposibilitatea 

asigurării nevoilor în ceea ce priveşte salubrizarea localităţii.   

Comuna  Podgoria  judetul  Buzău  are  în  compunere  5  sate,  în  care  

sunt  inregistrati conform recensamantului din anul 2011 un număr de cca. 3.236 

persoane. 



 

Localităţile precum şi numărul de potenţiali utilizatori ai serviciului – 

activitatea de colectare, tinând cont de posibilitatea prestării activităţii, sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Localităţi Nr. persoane 

conform 

recensământul

ui 2011 

Nr. persoane 

conform 

ultimelor 

raportări la 

nivel de 

comună 

Nr. de 

gospodării 

conform 

ultimelor 

raportări la 

nivel de 

comună 

Nr. de 

utilizato

ri 

potenţia

li an 

2021 

1. Podgoria 1182 804 291 521 

2. Coţatcu 1237 962 466 609 

3. Oratia 340 544 249 390 

4. Pleşeşti 396 373 166 0 

5. Tăbăcari 81 88 58 0 

 Total 3286 2771 1230 1520 

 

La poulaţia beneficiară se adaugă un număr de cca.27 agenţi economici şi instituţii 

publice ce-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei Podgoria. 

 

Cum norma de producere a deşeurilor menajere şi asimilate pentru mediul 

rural este de cca. 0,29 kg/zi locuitor, cantitatea anuală colectată şi transportată se 

ridică la cca.161 tone/an (13,5 tone/lună). 

 

2. Asigurarea celui mai bun raport preţ/calitate privind prestarea activitaţii 

de mai sus 

 

Pentru acest motiv trebuie urmarit ca operatorul care va presta activitatea să 

aibă capacitatea tehnică şi resursele necesare pretsării activităţii. 

Ţinând cont de resursele financiare limitate ale administraţiei publice locale 

precum şi de Legea 98/2016 privind achiziţiile publice este necesar a se înfăptui 

prestarea activităţii în limitele financiare impuse astfel încât prestaţia să fie 

eficienta si justificata din punct de vedere economic.  In  acest  scop,  se  va  

analiza propunerile financiare ale diferiţilor ofertanţi, oferte care sa cuprinda tarife 

acoperitoare pentru necesităţile comunei Podgoria. 



 

De asemenea, pentru optimizarea cheltuielilor, prestatia de colectare si 

transport a deşeurilor menajere, poate fi tarifată la nr. de curse sau/şi la 

cantitatea colectată şi tranportată, oferta operatorilor fiind analizată în functie de 

cantitatea de deşeuri colectată şi transportată precum si flexibilitatea frecventei de 

colectare, in asa fel incat cheltuielile sa fie minime, fara afectarea calitatii prestatiei 

si echilibrului contractual. 

 Pentru ca frecventa de colectare sa poata fi redusa, fara efecte 

secundare, se vor precolecta in recipiente doar deşeuri menajere destinate 

eliminării finale în depozite ecologice, deşeurile reciclabile se vor colecta şi 

transporta separat iar deşeurile biodegradabile vor fi compostate de ătre 

utilizatorii 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, dupa sistemul practicat si in prezent in localitatile rurale din 

Romania. Utilizatorii îşi organizează, în cadrul gospodăriilor, platforme de 

compostare a deşeurilor biodegradabile unde se depun deşeurile biodegradabile 

menajere. 

 

Consideram ca nu exista nici un motiv pentru abandonarea modului 

traditional de compostare, acesta fiind nepoluant si chiar util, deoarece compostul 

este folosit ulterior pentru fertilizarea solului. In plus, gospodariile dispun de 

spatiul necesar pentru amenajarea platformelor, iar compostarea se face deja direct 

pe sol fara sa implice cheltuieli suplimentare. 

Nu exista un inventar al serviciului de salubritate care sa fie preluat de catre 

operator şi nu exista in dotare autovehicule speciale funcţionale destinate 

transportului deşeurilor si nici pubele individuate sau de aport voluntar 

(comunitar). 

Investitiile necesare pentru modernizarea, extinderea, imbunatatirea 

calitativa si cantitativa a serviciului, precum si a conditiilor sociale si de 

mediu. 

Estimarea nivelului de investitie necesar pentru desfasurarea serviciului de 

colectare/transport deşeuri se bazeaza pe urmatoarele elemente: 

Organizarea sistemului de colectare de colectare deşeuri in functie de 

structura locativa a localităţilor aparţinătoare de comuna Podgoria: gospodării de 

tip case individuate; 



 

Dimensionarea  numarului  si  a  tipului  de  containere  de  colectare  

deşeuri  in functie de numarul de locuitori si de distributia acestora pe tipuri de 

locuinte; 

Dimensionarea masinilor de transport/autocompactoare in functie de 

fluxurile de deşeuri estimate; 

Tintele stabilite prin planurile de implementare a Directivei UE privind 

managementul deşeurilor menajere si anume: 

 cresterea coeficientului de colectare selectivă  in zona rurală; 

 optimizarea schemelor de transport deşeuri; 

 reducerea cantitatilor de deşeuri biodegradabile depozitate. 

Analiza varianteior de organizare a serviciului de colectare a deşeurilor 

menajere se bazeaza pe corelatia intre valoarea necesarului de investitie, evolutia 

tarifului si schema financiara si de management. 

DeficituI de capital de investitie necesar conformarii, dar si atingerii unor 

valori de perfomanta ridicate provine din: 

- capacitatea scazuta de finantare a autoritatii locale –  Primăria comunei 

Podgoria ; 

- imposibilitatii de asigurare a unui flux de numerar operational suficient de 

ridicat al operatorului  in  cazul  gestiunii  proprii,  pentru  a  finanta  investitiile  

din  acesta, problemă ce se leaga la randul ei de posibilitatile financiare ale 

populatiei de a plati serviciul de salubritate. 

 

Se  estimeaza,  conform  anexelor,  ca  minim  necesar  pentru  transportul  

deşeurilor: 1 autogumoieră compactoare cu capacitatea benei de minim 12 mc şi 

minim 13.000 kg capacitate de transport. În acest caz, valoarea investitiei se ridică 

la aproximativ 350.000 RON fara TVA. 

Numarul de pubele necesar pentru colectarea selectiva in 2 fracţii (uscată si 

umedă) este de minim 1230 gospodarii x 2 pubele = 2.460 bucăţi a 120 L. În 

situaţia în care colectarea fracţiei uscate se face prin intermediul sacilor atunci 

necesarul ar fi de 1.230 pubele(câte una pentru fiecare gospodărie). 

Colectarea deşeurilor se face la interval de 14 zile. 

Valoarea minima a investitiei in pubele ar fi de 1230 pubele x 100 

RON/bucata= 123.000 RON faraTVA. 

Valoarea maxima a investitei in pubele, in cazul dotarii tuturor gospodariilor cu 

cate 2  pubele de 120 L = 246.000 RON fara TVA. 



 

In cazul utilizarii punctelor de aport voluntar pentru materialele reciclabile 

(plastic, hârtie, metal sticlă) - solutie propusa - valoarea investitiei in containere de 

1,1 mc este = 10 puncte x 350 = 3.500 RON fara TVA. 

Valoarea investitei in pubele pentru agenti economici si institutii este de 27 

ag. economici si instituţii x 4 pubele x 100 = 10.800 RON fara TVA. 

 Total investiţie : 350.000+123.00+3500+10800 = 487.300 lei fara tva 

Desigur, investiţia poate fi micşorată în cazul în care se gasesc soluţii alternative 

pentru achiziţionarea autocompactoarei gunoiere. Cum piaţa dictează preţul, 

economiiile ar putea fi destul de mari dar, fară să scadă, estimăm, sub suma de 

200.000 ron fară TVA. 

 

3. Interesele actuale şi de perspectivă ale U.A.T. comuna Podgoria 

 

Comuna Podgoria este membru al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ 

BUZĂU 2008” . Odată cu realizarea obiectivelor acestei asociaţii, modul de 

gospodărire a deşeurilor se va face în conformitate cu master planul judeţean de 

gestionare a deşeurilor, localităţile asociate cedând serviciul către operatorul 

asociaţiei.  

Cum încă realizarea obiectivelor acestei asociaţii nu poate fi prognozat, pe 

termen scurt problemea gestionării deşeurilor trebuie manageriată de fiecare 

localitate componentă a judeţului Buzău, în parte.  

Restricţiile dictate de constrângerile bugetare lipsa unei dotări suficiente 

pentru realizarea serviciului prin mijloace proprii, dar şi urgenţa încadrării în 

normele privind gestiunea deşeurilor şi protecţia mediului, obligă autorităţile 

administraţiei publice locale să analizeze cele două forme de gestiune a 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. 

Prin prisma legislaţiei care reglementează serviciul de salubrizare ( Legea 

101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 

modificările şi completările ulterioare) , cele două forme de gestiune se prezintă 

astfel: 



 

3.1 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 tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, 

concretizate într-un studiu de oportunitate. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

privat 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(...). 

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. 



 

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, 

prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în 

calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o 

perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează pe 

riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un 

serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, 

inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-

edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei 

redevenţe, după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. 

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub 

incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achiziţie publică de servicii. 

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite(...), 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. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de 

următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

b) regulamentul serviciului; 

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); 

e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional. 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze 

referitoare la: 

a) denumirea părţilor contractante; 

b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de 

utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare 

a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale; 

c) durata contractului; 

d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 



 

e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv 

conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; 

f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de 

concesiune; 

g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 

h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de 

investiţii, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de 

finanţare a acestora; 

i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul 

de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii acestora; 

j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data 

începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau 

formulele de ajustare şi modificare a acestora; 

k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina delegatului, 

dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control şi revizuire a 

compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare şi recuperare a oricărei 

supracompensaţii; 

l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct 

utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz; 

m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului 

redevenţei, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată 

similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la 

dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi 

publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte în 

mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii operatori de servicii de 

utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul; 

n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de 

constituire şi de executare a acesteia; 

o) răspunderea contractuală; 

p) forţa majoră; 

q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale; 

r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din 

orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din 

investiţiile realizate; 

s) menţinerea echilibrului contractual; 



 

t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului de delegare a 

gestiunii; 

u) forţa de muncă; 

v) alte clauze convenite de părţi, după caz. 

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. 

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) 

se fac în baza unei documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 

100/2016. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia procedura de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni înainte de 

încetarea contractelor în curs; în caz contrar acestea nu pot invoca motive de 

urgenţă pentru atribuirea contractelor. 

Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi 

indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea 

serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile 

principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. 

Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unui 

contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente. 



 

Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a 

asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de 

organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare 

a gestiunii şi anexele obligatorii la acestea(...). 

În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 

utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se 

supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de 

organ deliberativ, în baza mandatului primit. 

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. 

Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în 

condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operatori şi unităţile 

administrativ-teritoriale, respectiv între operatorii regionali şi asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza 

mandatului primit. 

 

Puncte tari 

 

 Parametrii  serviciilor  si  necesarul  de  investitii  clar  definite  in  contract,  

cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de executie si exploatare 

sa treaca la operator; 

 

 Investiţiile se fac numai de către operator. Profitul  operatorului  va  genera  

nevoia  de  schimbare  urgenta  a  proceselor interne si a relatiilor cu clienti; 

 

 Consiliul   Local   al   comunei   Podgoria   se   va   ocupa   de   functia   sa  

de observator a conformarii operatorului la cerintele impuse in contract; 

 

 Consiliul Local al comunei Podgoria va avea dreptul la control final 

asupra derularii serviciului, avand posibilitatea de a anula delegare de 

gestiunea in cazul in care operatorul are activtate defectuoasa persistenta - 

sunt necesare clauze de penalizare si reziliere dare in contract; 

 Consiliul  Local  al  comunei  Podgoria  are  putere  decizionala  pentru  ca  

in momentul incredintarii contractului, sa adopte toate prevederile 

contractuale optime; 



 

 

 Criteriile de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces 

la fonduri cum ar fi cele bancare/obligatare. 

 Termene mai scurte până la inceperea efectivă a prestării serviciului – 

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. 

 

Puncte slabe 

 

 Negociat unui contract detaliat pentru operator pe durata de maxim 5 ani în 

cazul delegării prin concesiune sau pe un termen relativ dar încadrat într-o 

sumă maximă anuală în cazul delegării prin achiziţie publică de servicii; 

 

 Consiliul  Local  al  comunei  Podgoria  trebuie  sa  isi  adapteze  rolurile  

de administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se 

concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare; 

 

 Monopol pe termen lung atribuit operatorului - dificultati de iesire din 

contract in caz de ne-perfomanta; 

 

 Apare un risc nou, acela de a compensa modificarile unilaterale sau chiar 

de a rezilia delegare de gestiunea in caz de activitate defectuoasa a 

operatorului; 

 

 Gestiunea delegata nu este prin ea insasi o garantie a unei performante 

mai bune, dupa cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid si mai 

ieftin. 

 

 Reticenţa operatorilor de a-şi colecta contravaloarea prestaţiei prin încheierea 

de contracte direct cu utilizatorii; 

 Delegatarul trebuie sa asigure contravaloarea prestării serviciului prin introducerea 

de taxe către utilizatorii serviciului; 

 

Riscul şi repartizarea acestuia 



 

 

 Riscul de executie - in special riscurile de supraestimare a costurilor, intarzieri 

si defecte. Riscul de executie se transfera total la operator; 

 

 Riscul de exploatare: va fi impartit intre delegatar si operator; 

 

 Riscul legate de pret si ajustare pret: se impart in functie de formula de 

majorare tarife si alte clauze din contractul de delegare de gestiune; 

 Riscuri legate de legislatie: se transfera operatorului sau se împart în functie de 

tipul de compensare sau de ce modificări unilaterale se fac si deci 

compensabile de Primaria comunei Podgoria 

 

 

 

3.2 Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le 

reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile 

ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestora.  

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

public sau privat, astfel cum sunt definiţi(...) fără aplicarea 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, care 

pot fi: 

a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate 

juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor 

judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale respective; 

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-

teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale respective. 



 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, 

în baza mandatului primit, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea 

serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor 

servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea 

următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii 

contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: 

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de 

acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după 

caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al 

operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de 

administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor 

strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu 

serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii 

în cazul gestiunii directe; 

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv 

activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate 

satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a 

unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este 

deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, 

respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la 

capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. 

Prin excepţie(...), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de 

regii autonome de interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 15/1990 

privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare 

proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea acestora. 

Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu 

personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului 

unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale 

trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri 

şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 



 

Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) din Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare 

care trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind atribuţiile şi 

responsabilităţile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea 

sistemului de utilităţi publice aferent. 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă 

prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament 

de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuţi la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament 

de organizare şi funcţionare aprobat de către consiliul de administraţie al acestora. 

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de interes 

local sau judeţean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de utilităţi 

publice, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile 

provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate 

cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de 

finanţare încheiate. 

 

Puncte tari 

 

 Mentinerea responsabilitatii operatorului fata de populatia deservita; 

 Posibil, tarife mai mici decat in varianta gestiunii delegate (neexistand profit); 

 Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii; 

 Accesul la fonduri europene destinate autoritatilor publice.  

Puncte slabe 

 

 Ritm lent al  real izăr i i  investiţiilor, bazat exclusiv pe capabil itatea 

convingeri i  autorităţ i lor administraţ iei  publice locale să  facă  

investiţ i i  în sistemul de salubrizare, în condiţ i i le în care 

operatorul nu poate face aceste investiţ i i ,  datorită  în special 

fluxului scăzut de resurse financiare; 

 Timp crescut până la începerea efectivă a executării prestaţiei, dată în 

special de înfiinţarea operatorului, de angajarea personalului., de obţinerea 

de avize, autorizaţii, licenţe, etc.(autorizaţii de mediu, licenţă ANRSC,etc) 

 

Surse de finantare 



 

 

 Bugetul local al comunei Podgoria, pentru investiţii şi încasările de la 

utilizatori pentru exploatare. 

 

Tariful de salubrizare 

 

Evolutia prezumată a tarifului de salubrizare depinde de urmatoarele elemente: 

 

 Nivelul investitiilor  regăsit în cota de dezvoltare inclusă în tarif; 

 rata de profit; 

 nivelul gradului de încasare 

 intervalul de colectare 

 modul şi gradul de colectare selectivă a deşeurilor 

 cantităţile transportate către depozitele de deşeuri în vederea eliminării finale; 

 taxele impuse pentru cantităţile de deşeuri eliminate prin intermediul 

depozitelor de deşeuri (taxa pentru economia circulară). 

 

Costurile ce ar fi suportate de Consiliul local in cazul gestiunii directe 

 costurile pentru realizarea sistemului de salubrizare a localităţii. 

 

Riscul şi repartizarea acestuia 

 

 Riscul de executie - in special riscurile legate de realizarea investiţiilor -sunt 

transferate aproape în integralitate Autoritaţilor administraţii publce locale 

Podgoria. 

 

 Riscul de exploatare: va fi impartit intre Autoritate si operator; 

 

 Riscul legate de pret si ajustare pret: se impart, in functie de formula de 

majorare tarife si alte clauze din hotărârea de dare în administrare; 

 

 

 Riscuri legate de legislatie: se împart între Autoritate şi Operatorul care 

funcţionează în subordinea Autorităţii. 

 

 



 

4.Mărimea şi complexitatea sistemului de salubrizare al comunei Podgoria, judeţul 

Buzău 

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. 

Sistemul de salubrizare al comunei aproape ca nu există. Lipsa punctelor de 

colectare separată a deşeurilor, a staţiilor de producere a compostului, a staţiilor de 

transfer, a staţiilor de sortare, recipientelor de colectare, a bazei de de garare şi 

întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare, a depozitului de 

deşeuri, incineratoare şi a staţiei de tratare mecano-biologice precum şi lipsa ( stare 

tehnică necorespunzătoare) al autovehiculelor gunoiere compactoare necesare 

prestării serviciuli de salubrizare fac ca serviciu de salurizare – 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 să nu se desfăşoare sau să se desfăşoare cu 

mari lacune.  

Starea de fapt conduce la situaţia în care autoritatea adinistraţiei publice 

locale să ia măsuri urgente pentru rezolvarea acestor probleme privind colectarea şi 

transportul deşeurilor cu impact direct asupra mediului înconjurător. 



 

Pentru realizarea obiectivelor privind colectarea deşeurilor, a realizării ţintelor 

de gestionare a acestora, în acord cu legislaţia actuală şi pentru ca acestea să fie 

atinse într-un timp cât mai scurt, precum şi nevoia urgentă de investiţii în sistemul 

de salubrizare dar şi timpul ceva mai îndelungat de creare a operatorului propriu 

(serviciu cu personalitate juridică în subordinea consiliului local al comunei),  

având în vedere momentan,lipsa mijloacelor financiare, considerăm, funcţie şi de 

voinţa autorităţilor administraţiei publice locale, că cea mai indicată (pentru 

moment şi pe termen scurt) formă de gestiune pentru serviciul 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, este gestiunea delegată. 

În timp ce se realizează gestiunea delegată, recomandăm efectuarea 

investiţiilor necesare şi trecerea către gestiunea directă a serviciului, deoarece se 

pot atinge mai repede, sub stricta coordonare a administraţiei publice locale, 

indicatorii tehnici şi ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional privind gestionarea 

deşeurilor prevăzute de legislaţia naţională şi europeană şi acoperi întreaga 

populaţie a comunei din punct de vedere al salubrizării localităţilor . 

 

 

Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica 

delegarea gestiunii 

Principalele motive ale delegarii sunt: 

 Degrevarea temporară a Administraţiei publice locale de necesitatea 

alocării unui capital de investitie, in dotarea nesatisfăcătoare a serviciului, 

precum si de efortul de organizare impus de aceasta; 

 Necesitatea imperioasă de a se demara funcţionarea serviciului cât mai 

rapid, pentru a mentine igiena publica şi pentru a se realiza ţintele/ 

obiectivele impuse de legislaţie 

 Evitarea sancţiunilor impuse de organismele de control 

 Tranfer de responsabilitate către operator de a obţine avize, autorizaţii, 

licenţe 

Modalitatea de achizitionare a serviciilor 

Modalitatea de acordare a achizitiei serviciilor avuta in vedere este achiziţia directă de 

servicii, conform Legii 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

 



 

Durata estimata a contractului de delegare 

Conform Legii 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, achiziţia directă 

de servicii presupune un termen de maxim 1 an de zile. 

 

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de delegare 

Delegarea serviciilor de salubrizare se va face conform Legii 101/2006. Legii 

51/2006 şi Legii 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Valoarea estimata a contractului 

Valoarea estimata a contractului pentru o perioada de maxim 12 luni, este de 

134.000 lei fară TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  

 

Categorie Nr.unitati Masa/unitate(

kg) 

Total lunar(kg) Total 

anual(kg) 

Total an 2021 

(8 luni)(kg) 
 

Masa deseurilor colectate de la

 

27,00 

 

42 

 

1.134 

 

47.628 

31.752 

Masa deseurilor colectate de la 

Populatie - utilizatori 

1520 0,29 13.408 160.892 107.261 

Total cantitate de deseuri 

colectata anual (kg) 

208.520 

 

 

 

Categorie 

 

Total cantitate de

deseuri colectata anual 

 

Indice de 

transformare 

 

Total cantitate de

deseuri colectata

Total cantitate

de 

deseuri colectata

Total an 2021 

(8 luni)(kg) 

Tone 209 1.000,00 209 17,41 139,33 
Metri cubi 596 350,00 kg/mc 596 49,66 397,33 

 

Categorie Total lunar (mc) 
Volumul deseurilor colectate de

la agenti economici si institutii 

 

 

11,34 

Volumul deseurilor colectate de

la populatie 

 

 

38,3 

 

 

 

 

 

 

Capacitate de transport a 

gunoierei (mc)  

Nr.necesar curse/luna 
Populatie Agenti 

economici 

12,00 3,19 0,95 
16,00 2,39 0,71 
18,00 2,13 0,63 
22,00 1,74 0,52 

 


