
  
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 

 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 19 
 Privind   atribuirea şi încheierea contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare 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 

   

 
 

 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ORDINARA   in data de 28.05.2021; 
 

Având în vedere  : 
 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) 

din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la 

angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin 
potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 

intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 
din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor 

publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin 
potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de 

fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor 
sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al 
legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni 

anterioare adoptarii actului administrativ; 
 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 

a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………;.  
 prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.2 lit.e) şi lit.g), art.3 alin.(1) şi 

alin.(4), art. 8 alin.(1), art.22 alin. (1), alin. 1^1),  art.23 alin.(1) lit.b), 

art.29 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(6), alin.(7), alin.(8) lit.b), alin.(9) din 
Legea   nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.a), art.4 alin.(3), 
art.6 alin.(1) lit.e), art.8 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.b), art.13 alin.(1) lit.b), 

alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) şi art.17 din Legea  nr.  



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

 prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 oferta societăţii  S.C.  ACVATERM SA; 

 hotararea   nr. 12  din 31.03.2021 privind organizarea serviciului public de 
salubrizare, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale- comuna PODGORIA, 
judeţul BUZĂU; 

 prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d), 
alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) 
lit.a), art.590 lit.b), art.592, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
În temeiul art. 129  alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. n) art.139 alin.(1) și cât  şi  

art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aprobă oferta înaintată de către societatea S.C. ACVATERM S.A. 

Art.2. (1). Se aprobă, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, 
documentaţia de atribuire ce include contractului de delegare – contract de 
achiziţie publică de servicii împreună cu anexele obligatorii la acesta, pentru 

următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. 
comuna PODGORIA: 

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; 
           (2). Valoarea maximă anuală a contractului de achiziţie publică de 
servicii nu va depăşi suma de 135.000 lei, exclusiv T.V.A. 

Art.3. Se aprobă atribuirea şi încheierea contractului de delegare – 
contract de achiziţie publică de servicii - cu societatea S.C. ACVATERM S.A. 

pentru următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare organizat la nivelul 
U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău: 

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; 
Art.4. Se imputerniceste Primarul U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul 

Buzău, în limita atribuţiilor sale prevăzute de legislaţia în vigoare, să aducă 

modificări şi completări şi să semneze in numele si pentru U.A.T. comuna 
PODGORIA, contractul de delegare – contract de achiziţie publică de servicii 
pentru activităţile serviciului de salubrizare prevăzute la art.2 alin.(1) lit.a) din 

prezenta hotărâre, anexele la acesta, precum si toate documentele ce vor rezulta 
ca efect al prezentei hotarari. 



Art.5. Cu data prezentei  orice alte prevederi contrare prevederilor 
prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea . 

 Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează  
Primarul comunei PODGORIA prin compartimentele de specialitate. 

    Art.7.Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea 

exercitarii  controlului la legalitate.  
 
  

Iniţiator,  
    Primar,  

 

   Chiru Marius Viorel  
 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 19  din 10.05.2021 
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NR. 1918/10.05.2021 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotarare privind atribuirea şi încheierea contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 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 

   

 
  Având în vedere  faptul că la nivelul comunei PODGORIA este necesar să 
fie organizat şi să funcţioneze   serviciul public de salubrizare şi în concordanţă 

cu: 
 - prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.2 lit.e) şi lit.g), art.3 alin.(1) şi 

alin.(4), art. 8 alin.(1), art.22 alin. (1), alin. 1^1),  art.23 alin.(1) lit.b), art.29 
alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(6), alin.(7), alin.(8) lit.b), alin.(9) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.a), art.4 alin.(3), 

art.6 alin.(1) lit.e), art.8 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.b), art.13 alin.(1) lit.b), alin.(2) şi 

alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) şi art.17 din Legea  nr. 101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
  - prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d), 

alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), 
art.590 lit.b), art.592, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
 astfel:  

 <<ART. 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, 
obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare 
înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice 

 (2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, 
denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea 
activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură 

satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter 
social ale colectivităţilor locale, cu privire la:  



e) salubrizarea localităţilor. 
ART. 2 lit.e) În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos se 

definesc după cum urmează: e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi 
publice - acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau 

mai multor operatori, în condiţiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui 
serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei 
răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi 

publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activităţii, punerea la 
dispoziţie a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii 
delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi 

exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi 
efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 

de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, în baza unui mandat special acordat de acestea. 
  g) operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana 

juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, 
înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, 

care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în 
vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi 
din sfera serviciilor de utilităţi publice; 

 
 ART. 3 (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale(...). Serviciile de utilităţi publice se 

organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit 
hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

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

  (4) Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor 
operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), 
respectiv lit. h). 

 ART. 8 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă 
exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce 
priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor 
proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun 

sistemele de utilităţi publice. 
ART. 22 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să 

hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate 
sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a 
gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare 

în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai 
o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea 
unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera 

respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a 
gestiunii; 

(1^1) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia 
sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către 
operator implică încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a 

serviciului/activităţii, precum şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun 
sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii 



   ART.23 alin.(1) lit.b) - (1) Raporturile juridice dintre unităţile 
administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori ori 
operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin: b) contractele de delegare 

a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate; 
ART. 29 (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. 
  (2) 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.  
  (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept 
privat menţionaţi la art. 2 lit. g), care pot fi: 

  a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu capital social privat; 

  (6) 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. 
  (7) 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. 

  (8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: b) 
contract de achiziţie publică de servicii. 

  (9) În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 
alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 
stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi 

Legii nr. 100/2016>>.  
 

din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 



şi cu  
<<ART. 1 (2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de 

salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei 
publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al 

sectoarelor municipiului Bucureşti 
ART. 2 (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din 

sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. 
  (2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare 

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

  (3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 
  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

ART. 4 (3) 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 excepţia operatorilor care 
desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) şi i), care sunt 
reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional 

ART. 6 (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 

e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 

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

ART. 8 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), 
autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după 

caz. 
ART. 12(1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile 

Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi: 

  b) gestiune delegată; 
ART. 13 

  (1) 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: 
  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. 

  (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie 
numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b). 
  (3) 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. 



ART. 14(1) Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de 
salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei legi. 
  (2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda 

pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3). 
ART. 17 

  (1) Calitatea de operator se dobândeşte în condiţiile Legii nr. 51/2006 , 

republicată. 
  (2) Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin hotărâre de 
dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii 
delegate. 

  (3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, 
de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei 
publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de 

proprietate, de ţara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de 
gestiune adoptată. 

  (4) Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea 
serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi indicatorii 
de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în 

administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi se precizează în 
regulamentul serviciului de salubrizare.>> 
          din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

şi cu  
       <<Art.7 alin.(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 

este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei>> 
           din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

 
şi cu  

      <<art. 5 
  Definiţii generale 
  În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

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

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

autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu 
caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu; 
art. 129 

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

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
oraşului sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
  (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 



  a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în 
folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în 
condiţiile legii; 

  (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

  n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;  
art. 139 
  Adoptarea hotărârilor consiliului local 

  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz. 

art. 155 
  Atribuţiile primarului 
  (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul 
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

art. 590 
  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public 
  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public sunt: 

  b) gestiunea delegată; 
art. 592 

   Gestiunea delegată 
  (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care prestarea 
serviciului public se realizează în baza unui act de delegare şi/sau a unei 

autorizări din partea autorităţii administraţiei publice competente, cu 
respectarea prevederilor din legislaţia privind achiziţiile publice, achiziţiile 
sectoriale şi concesionarea de servicii, de către organismele prestatoare de 

servicii publice, altele decât cele prevăzute la art. 591 alin. (2). 
  (2) Gestiunea delegată poate implica dreptul organismului prestator de 

servicii publice de a utiliza infrastructura aferentă serviciului delegat, printr-una 
dintre modalităţile prevăzute de legislaţia aplicabilă fiecărui tip de serviciu>> 
      din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

            şi având în vedere însemnătatea existenţei acestui serviciu pentru 
comunitatea noastră atât din punct de vedere economic cât şi social, ţinând cont 

de realităţile comunei şi legislaţia în vigoare, vă propun spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea şi încheierea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 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 acumulator 
 

             Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii si aprobarii  
Consiliului local Podgoria, proiectul de hotarare initiat in acest sens.  
 

PRIMAR, 
 

CIRU MARIUS – VIOREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 la proiectul de hotarare privind atribuirea şi încheierea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 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 
 

 

Având în vedere prevederile din Legea serviciilor comunitare de 
utilitati publice,  nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr.  101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea   nr. 98/2006 
privind achiziţiile publice şi din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, constatând următoarele: 
Legea  nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare stabileşte 

cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi 
instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. Serviciile comunitare de utilităţi 
publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca 

totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care 
asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu 
caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: salubrizarea localităţilor. 

În înţelesul Legii nr.  51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: e) delegarea 
gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care o unitate 

administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condiţiile 
prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera 

serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii 
unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a 
serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice 

aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia 
operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. 

Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe 



seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special 
acordat de acestea. 

Operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana 
juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, 

înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, 
care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în 
vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi 

din sfera serviciilor de utilităţi publice. 
 Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale(...). Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se 

gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de 

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

Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor 
operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), 

respectiv lit. h) din Legea  nr.  51/2006 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în 

condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi 
funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, 
dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele 
de utilităţi publice.  Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să 

hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate 
sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a 
gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare 

în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai 
o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea 
unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera 

respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a 
gestiunii; 

Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai 
multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator 
implică încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, 

precum şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi 
publice aferent serviciului/activităţii. 

   Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, 
după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 
de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt 

reglementate prin: b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi 
publice, în cazul gestiunii delegate; 

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 menţionaţi la art. 2 lit. g), care pot fi: 

  a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu capital social privat; 

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

modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt. 
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: b) 

contract de achiziţie publică de servicii; 
În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 

alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi 
Legii nr. 100/2016; 

Prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se aplică serviciului public 
de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile 

administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. 
   Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare 
serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
   Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 



 colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 
 delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de 

transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de 

administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), autorităţile 
administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz. 
  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: 
  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. 
   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. 

Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, 

corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei legi. 

Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda 

pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
   

Conform Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractantă 

are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea 
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv 

lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 
450.200 lei 

 

În înţelesul codului administrativ, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate 

din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 
kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o 

autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu 
caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu; 

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

  Atribuţiile consiliului local 



Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

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

administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului, 
atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

   a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea 
în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 
municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în 

condiţiile legii; 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  serviciile comunitare de 
utilităţi publice de interes local;  

  Adoptarea hotărârilor consiliului local 
   În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz. 
  Atribuţiile primarului 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

   atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

   coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public sunt: 
  a) gestiunea delegată; 
   Gestiunea delegată 

  (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care prestarea 
serviciului public se realizează în baza unui act de delegare şi/sau a unei 
autorizări din partea autorităţii administraţiei publice competente, cu 

respectarea prevederilor din legislaţia privind achiziţiile publice, achiziţiile 
sectoriale şi concesionarea de servicii, de către organismele prestatoare de 

servicii publice, altele decât cele prevăzute la art. 591 alin. (2). 
  (2) Gestiunea delegată poate implica dreptul organismului prestator de 
servicii publice de a utiliza infrastructura aferentă serviciului delegat, printr-una 

dintre modalităţile prevăzute de legislaţia aplicabilă fiecărui tip de serviciu. 
consideram că este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind 

atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare 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. 

 

In baza celor mentionate anterior,  sustin adoptarea proiectului de 

hotarare initiat in acest sens.  
 

Viceprimarul comunei Podgoria,  
 

Iorga Damian  

 

 

 


