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REFERAT DE APROBARE  

  

la proiectul de hotărâre privind modificarea/abrogarea unor hotărâri 

ale consiliului local al comunei IVEȘTI, judeţul GALAȚI 
 

 
 

 
Având în vedere, 
 

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

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. 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". 
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. 



(3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 

utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 
i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de 
sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte 

normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza 
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-

cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente. 
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 
(4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi 

publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza 
unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi 
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. 
ART. 28 (1) 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 

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 
drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv 

lit. h), 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 

 
 
 prevederile din Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 



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 menajere şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; 

  b) operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deşeurilor de 
la persoanele fizice; 
  c) transferul deşeurilor municipale în staţii de transfer, inclusiv 

transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitele de deşeuri 
nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de 

hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al 
biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă; 
  d) sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă 

colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv 
transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri 

şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 
  e) tratarea aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de 
compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri 

şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 
  f) tratarea anaerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de 
digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat şi 

stabilizat la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare 
energetică; 

  g) tratarea deşeurilor municipale cu potenţial energetic în instalaţii 
de incinerare cu eficienţă energetică ridicată, inclusiv transportul 
reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deşeuri; 

  h) tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile 
integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la 

depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 
  i) eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor 
stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a 

reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, 
precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la 

depozitele de deşeuri nepericuloase; 



  j) măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, 
inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite 
de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor 

provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la 
instalaţiile de tratare; 
  k) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
  l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul 

public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. 
ART. 4  
  (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unui sistem 

de salubrizare, alcătuit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau din bunurile aflate în 

proprietatea privată a operatorilor, care sunt cuprinse în planurile 
judeţene de gestionare a deşeurilor, inclusiv în planul de gestionare a 
deşeurilor pentru municipiul Bucureşti. 

 
  (2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit 
dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, 

instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de 
salubrizare, precum: 

  a) puncte de colectare separată a deşeurilor; 
  b) centre de colectare prin aport voluntar a deşeurilor; 
  c) autospeciale şi utilaje specifice serviciului de salubrizare; 

  d) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului 
de salubrizare; 

  e) staţii de transfer; 
  f) instalaţii de sortare; 
  g) instalaţii de compostare; 

  h) instalaţii de digestie anaerobă; 
  i) instalaţii integrate de tratare; 
  j) instalaţii de incinerare cu eficienţă energetică ridicată; 

  k) depozite de deşeuri nepericuloase pentru deşeuri municipale. 
  (3) Serviciile de colectare separată şi transport separat al unor tipuri 

de deşeuri generate ocazional sunt considerate servicii conexe serviciului 
de salubrizare a localităţilor şi se prestează de către operatori la tarifele 
aprobate, în lei/tonă şi/sau în lei/mc, de către autoritatea deliberativă a 

unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea 
generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu 

prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  (4) Colectarea separată a deşeurilor municipale generate ocazional se 
realizează astfel: 
  a) deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui 

program prestabilit cu autorităţile administraţiei publice locale, la 
solicitarea generatorilor de deşeuri; 

  b) deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, la 
solicitarea generatorilor de deşeuri; 



  c) alte deşeuri similare provenite de la evenimente publice, la 
solicitarea organizatorilor. 
   (5) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare 

separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor 
periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile 
abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este 

necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, 
precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare 

sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După 
identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat 
să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice 

locale, cât şi sancţiunile contravenţionale. 
 (6) Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora 

este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi 
normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai 
după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind 

protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. 
Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei 
naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a 

deşeurilor*), aprobate potrivit legii. 
 (7) Se interzice operatorilor încredinţarea depozitării deşeurilor 

colectate separat de hârtie, metal, plastic, sticlă, textile şi biodeşeuri. 
 (8) Tarifele distincte pentru activităţile desfăşurate de operatori se 
aprobă în lei/tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează şi 

se aprobă în lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici şi în lei/tonă 
pentru utilizatorii noncasnici. 

 
  (9) Raporturile contractuale dintre operatorii care desfăşoară 
activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor menajere şi similare se 

stabilesc cu respectarea termenelor de emitere şi de scadenţă la plată ale 
facturii, precum şi a modului de calcul al penalităţilor de întârziere la 
plata facturii, prevăzute la art. 42 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
ART. 8 

  Hotărârile adoptate de către autorităţile deliberative ale 
administraţiei publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi 

(3) pot fi atacate la instanţele de contencios administrativ de către 
persoanele fizice sau juridice interesate, în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 prevederile art 60 alin.(1) lit.A pct. g^1), pct. h), pct.i) 

din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi 

completările ulterioare 
   art. 60 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a 
municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii: 

A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul 
municipiului Bucureşti: 



g^1) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, 
neutralizarea şi eliminarea finală a deşeurilor periculoase, provenite din 
gospodării, pe cheltuiala autorităţilor administraţiei publice locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară ale acestora, cu posibilitatea recuperării 
contravalorii costurilor conform prevederilor art. 22; 

h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a 
deşeurilor, ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele emise de 

Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip 
de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit 
prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi 
populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie 

şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi 
acumulatori, ulei vegetal uzat şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi 

mobilă; 
i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor 

periculoase provenite de la populaţie. 

 
 prevederile din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare de la: 
 
art. 5 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 alin.(1) 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: 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
   (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. 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. 580 Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 
  (4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de 

servicii publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile 
prevăzute la art. 12.    

(7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public 
reprezintă existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente 
cu asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de gestiune 

şi de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 
art. 581 Categorii de servicii publice 

   (3) În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile 
publice sunt servicii publice prestate/furnizate în mod unitar fie de către 
o autoritate a administraţiei publice, fie de către un organism prestator 

de servicii publice şi servicii publice prestate/furnizate în comun de către 
una sau mai multe autorităţi ale administraţiei publice sau de unul sau 
mai multe organisme prestatoare de servicii publice 

şi faptul că aceste servicii reprezintă prioritate pentru comunitatea 
noastră atât din punct de vedere economic cât şi social, precum şi din  

necesitatea alinierii la legislaţia românească în vigoare dar şi normelor 
europene în materie, vă propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma propusă. 

 
 

PRIMAR, 
Gheoca Maricel  


