
 

Anexa nr.1 la PTH nr. 910 /07.02.2023 

 

Modificările la Strategia de Dezvoltare şi Funcţionare pe termen mediu şi 

lung a serviciului de salubrizare 2021÷2026  pentru comuna IVEŞTI judeţul 

GALAŢI 

 

I.  Punctul 5.5.13.6 se modifică şi devine: 

„5.5.13.6 Serviciul 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 U.A.T.C. IVEȘTI. 

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 



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, în 

conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

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

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. 

Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi 

transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, 

au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care 

producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea 

şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, 

eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După 

identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte 

atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile 

contravenţionale 

Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă 

numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare 

aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor 

prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea 

populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei 

naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, 

aprobate potrivit legii. 

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 , conform contractului de 

prestări servicii încheiate de către UATC –Ivești, cu un operator; 

   l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi 

domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. 

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. 

În ceea ce priveşte serviciul de salubrizare la nivelul comunei IVEȘTI, situație 

privită din perspectiva activităţii de colectarea separată şi transportul separat al 

deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat menţionăm următoarele: 

Activitatea a fost organizată în gestiune directă si a fost prestată de Operatorul 

din suborniea Consiliului local ala comunei IVEȘTI. 

 

II. Punctul 5.5.13.6.1 se modifică şi devine: 

„5.5.13.6.1 Gestiunea serviciului de salubrizare 

      Odată cu înfiinţarea serviciului public de salubrizare al comunei, autoritatea 

deliberativă a acesteia a hotărât ca formă de gestiune a serviciului de salubrizare 

pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 

fracţii colectate separat să fie gestiunea directă.  

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. 

 

III. Punctul 5.5.13.6.2 se modifică şi devine: 

„5.5.13.6.2 Modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare 2021÷2026 

Pentru perioada de referinţă (2021÷2026), până la realizarea obiectivelor 

Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară" ECOSERV" la care U.A.T. comuna 

IVEŞTI este membru, se stabileşte ca mod de gestionare a serviciului de salubrizare 

a localităţii pentru activităţile componente ale acestuia următoarele: 

1)gestiunea directă pentru activitatea serviciului de salubrizare: colectarea separată 

şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; 

2)gestiunea delegată pentru următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare: 

a) 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; 



b) 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 

(3)Pentru celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare şi anume: 

a) 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 

b) operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deşeurilor de la 

persoanele fizice; 

c) tratarea aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de 

compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri şi/sau la 

instalaţiile de valorificare energetică; 

d) 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; 

e) tratarea deşeurilor municipale cu potenţial energetic în instalaţii de 

incinerare cu eficienţă energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate 

din incinerare la depozitele de deşeuri; 

f) 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; 

g) 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 tartare; 

h) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

i) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi 

domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale,  

în funcţie de evoluţia ulterioară a serviciului se va adopta, gestiunea 

directă sau gestiunea delegată. 

 



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. 

IV. Litera a) a PUNCTULUI, 7.1 PRIORITĂŢI se abrogă 

V. Litera b) a PUNCTULUI, 7.1 PRIORITĂŢI se modifică şi devine 



„b. Începând cu anul 2021, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării 

deșeurilor, se vor introduce sisteme de colectare separată pe minimum 5 fracţii 

respectiv: hârtie, mase plastice, metale sticlă şi textile(până la 1 ianuarie 2025).  

 În situaţia în care se indeplineşte una din condiţiile:  

a) colectarea amestecată a anumitor tipuri de deşeuri nu le afectează potenţialul de a 

fi supuse pregătirii pentru reutilizare, reciclării sau altor operaţiuni de valorificare în 

conformitate cu art. 4, iar operaţiunile respective produc un rezultat de o calitate 

comparabilă cu cea obţinută în urma colectării separate; 

b) colectarea separată nu produce rezultatul optim din punct de vedere ecologic dacă 

se ţine seama de impactul integral asupra mediului al gestionării fluxurilor 

corespunzătoare de deşeuri; 

c) colectarea separată nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, având în vedere 

bunele practici de colectare a deşeurilor; 

d) colectarea separată ar presupune costuri economice disproporţionate, având în 

vedere costurile generate de impactul negativ asupra sănătăţii şi mediului al colectării 

şi tratării deşeurilor mixte, potenţialul unor îmbunătăţiri în materie de eficienţă în 

colectarea şi tratarea deşeurilor, veniturile provenite din vânzarea de materii prime 

secundare, precum şi aplicarea principiului „poluatorul plăteşte“ şi răspunderea 

extinsă a producătorilor, atunci Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului 

poate autoriza din punctul de vedere al protecţiei mediului, în baza procedurilor 

generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau ANPM 

poate acorda derogări.(conform art.16 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, 

cu modificările şi completările ulterioare)”. 

 
 
 P R I M A R,                  SECRETAR GENERAL delegat, 
 Gheoca Maricel                     Croitoru Cornelia 


