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Studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea 

soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

 

 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare 

serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor 

comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

 

  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 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. 



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. 

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. 

 

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 

51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi: 

  a) gestiune directă; 

  b) gestiune delegată. 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare 

adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice 

serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui 

regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri 

ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate 

cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-

cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui 

acesteia. 

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale/sectoarele 

municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate 

prin hotărârile de dare în administrare a activităţii/activităţilor de 

salubrizare sau prin contractele de delegare a gestiunii, după caz. 

 În cazul gestiunii delegate, procedura de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare, inclusiv pentru achiziţiile 

publice de servicii asigurate prin intermediul staţiilor/instalaţiilor de tratare 

sau depozitelor de deşeuri aflate în proprietatea privată a operatorilor 

economici, este stabilită de către autorităţile contractante conform 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

după caz, inclusiv cu respectarea regimului juridic al contractelor de 

delegare a gestiunii prevăzute la art. 29 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 



Analizând cadrul legislativ privind serviciul public de salubrizare, se  

constată că autorităţile administraţiei publice locale IVEŞTI sunt obligate să 

delege activităţile 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 şi 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. 

Totodată analizând cadrul legal şi având în vedere cerinţa de 

satisfacere a nevoilor comunităţilor locale în acest domeniu precum şi art.7 

alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice prin care " Autoritatea 

contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul 

în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 270.120 

lei(...)"este recomandat ca odată adoptată gestiunea delegată a serviciului  de 

salubrizare, încheierea contractelor de delegare să se facă  conform cu art.29 

alin.(8) lit.b) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi  publice 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare păstrându-se plafonul 

limită a achiziţiei anuale pentru activitaţile serviciului de salubrizare -  

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 şi 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 - de 270.120 lei fără T.V.A. 

conform cu art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 



În cazul în care, în urma analizelor, a situaţiilor din economie, ori a 

altor situaţii de urgenţă  sau ale modificărilor cadrului legal ori dacă voinţa 

consiliului local este alta, atunci autorităţile administraţiei publice locale, în 

scopul asigurării prestării serviciului public de salubrizare a localităţii sau a 

unor activităţi ale acestuia, va opta pentru organizarea gestiunii serviciului 

între gestiune delegată şi gestiunea directă. 

 

 

 

  

 

        P R I M A R,                  SECRETAR GENERAL delegat, 

Gheoca Maricel                          Croitoru Cornelia 

 


