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STUDIU DE OPORTUNITATE
privind
necesitatea serviciului si alegerea modalitatii de gestiune a
SERVICIULUI PUBLIC de SALUBRIZARE al oraşului Ghimbav

TITLUL I – INTRODUCERE
I. Prezentul studiu:
(1) Este valabil doar pentru uzul autorității administrației publice a oraşului Ghimbav, jud. Brașov - denumită în
continuare beneficiar.
(2) Este elaborat:
a) din inițiativa Consiliului Local Ghimbav, pe baza legislației aplicabile, în vigoare, urmare a condițiilor
obiective care impun, în aria administrativ teritorială a beneficiarului, prestarea, în condițiile legii, serviciului
de salubrizare a acestui oraş– denumit în continuare Serviciul;
b) în conformitate cu prevederile legislației incidente Serviciilor Comunitare de Utilități Publice furnizate/
prestate în aria administrativ teritorială a beneficiarului – denumite în continuare SCUP.
c) în scopul analizării/constatării modului de conformare a autorității administrației publice a oraşului
Ghimbav la prevederile cadrului legislativ incident/aplicabil Serviciului, și, pe cale de consecință, stabilirii
tuturor măsurilor/activităților care trebuie realizate în vederea conformării.
(2) Are drept obiect procedura de înființare, organizare și funcționare, la nivelul beneficiarului, a Serviciului,
respectiv a activităților acestuia, stabilind etapele procedurii și argumentația tehnico–legală aferentă acesteia.
Notă: În tab.L, din Anexa la prezentul studiu, sunt prezentate principalele prevederi normative incidente
activității/acțiunii de înființare, organizare și funcționare, la nivelul oraşului Ghimbav, a Serviciului.
(3) Face parte din documentația care va constitui cadrul legal, cu valabilitate/aplicabilitate locală, aferentă
asigurării, de către autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav, și prestării, de către operator, Serviciului –
va constitui Anexa nr.1 la H.C.L. Ghimbav de aprobare a prezentului studiu.
II. Pentru interpretarea unitară, implementarea și punerea în aplicare a prezentului studiu, în Anexa la acesta
sunt prezentate, în formă tabelară datele necesare acestui scop; inventarul pieselor din Anexă, este prezentat în tab. A.
Notă: Pentru conciziunea exprimării, și reducerea mărimii materialului redactat, fondul actelor normative utilizate
la elaborarea acestui studiu este în forma actualizată, la zi.
tab. A
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Va fi preluat în:
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tab. L
tab. S1
tab. S2

Temei legal
Prescurtări, abrevieri, sintagme
Termeni și noțiuni

tab. S3
tab. S4
tab. S5
tab. S6

Legislație aplicabilă
Încadrarea/Apartenența Serviciul
Exigențe/Cerinţe ale Serviciului
Activitățile SCUP

tab. S7
tab. S8
tab. S9
tab. S10
tab. S11
tab. S12
tab. S13
tab. S14
tab. S15
tab. S16

Particularități Serviciu
Cadru legal propriu
Aria serviciului
Activități permise
Utilizatori Casnici
Utilizatori Instituţie Publică
Utilizatori Agent Economic
Căi de circulație
Conținut contract de delegare a gestiunii
Centralizator procedură

Regulament serviciu
Regulament serviciu
Contract de Delegare a gestiunii
Regulament serviciu
Regulament serviciu
Regulament serviciu
Regulament serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Regulament serviciu
Regulament serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Caiet de sarcini serviciu
Regulament serviciu
Regulament serviciu

TITLUL II –NECESITATEA STUDIULUI
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, definite în tab.L-Nr.crt.4, fac parte din sfera serviciilor publice
de interes general, conform tab. S4, și, pe cale de consecință, sunt supuse regimului juridic al acestora, fiindu-le
aplicabile, în procesul de organizare şi administrare, implementarea, aplicarea și respectarea obligaţiilor de serviciu
public definite potrivit exigenţelor/cerinţelor fundamentale prezentate în tab. S5.
Având în vedere faptul că:
I. Serviciul de salubrizare a oraşului Ghimbav:
1) Face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, și se desfăşoară sub controlul, conducerea
sau coordonarea autorităţii administraţiei publice oraşului Ghimbav, în scopul salubrizării acestui oraş.
2) Este organizat pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale a oraşului Ghimbav.
3) Cuprinde activităţile cuprinse în tab. S6.
4) Are particularităţile prezentate în tab. S7.
II. Autoritatea administrației publice locale a oraşului Ghimbav prestează activități al căror obiect se încadrează în
categoria celor prevăzute de Legea 101/2006– tab.S6, fără a avea însă creat, și aplicabil, cadrul juridic propriu/local,
cu aplicabilitate locală – conf. tab. S8.
III. Activitățile menționate la pct.II nu pot fi prestate (bugetate, execuție, introducere de lucrări în domeniul public,
salarizare personal etc.) în afara prevederilor cadrului legal local, elaborat și aprobat de autoritatea administrației
publice a oraşului Ghimbav.
IV. Prin prestarea Serviciului, la nivelul anului 2017, în oraşul Ghimbav au fost colectate cca. 3.022 to. deșeuri, din
care au fost eliminate (prin depozitare) cca. 2.776,3 to. deșeuri, și valorificate cca. 245,75 to..
V. Legea 51/2006 prevede în mod expres la ART.43 alin. (7) ,,Prețurile, tarifele și taxele speciale stabilite și practicate
cu încalcarea dispozițiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de
către autoritățile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după
caz”,
S-a considerat ca fiind necesară, și obligatorie, o analiză a cadrului legal incident Serviciului/activităților
acestuia, astfel încât autoritatea administrației publice locale a oraşului Ghimbav să realizeze în mod legal, util și
rentabil, pentru comunitatea locală, și nu numai, cadrul legal, cu aplicabilitate locală, incident Serviciului care va
asigura:
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii oraşului Ghimbav;
b) continuitatea Serviciului;
c) ridicarea continuă a nivelului calitativ de prestare, și gradului de acoperire a Serviciului;
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar urbane a oraşului Ghimbav;
e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

TITLUL III – ARIA Serviciului
Serviciul, va fi prestat în aria administrativ teritorială a oraşului Ghimbav, județul Brașov, datele
caracteristice ale acesteia fiind prezentate în tab. S9.

TITLUL IV – ACTIVITĂȚILE Serviciului
IV.1 Activitățile Serviciului, pe care autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav le va asigura/permite, și
operatorul le va presta, sunt cele prevăzute în tab. S10.
IV.2 Activitatea A2, având grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, va fi prestate de către
operatorul licenţiat pentru desfăşurarea activităţii A1, doar la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri.
IV.3 Descrierea activităților
1. Activitatea de precolectare va fi prestată astfel:
a) operatorul, cu sprijinul cu autorităţii administraţiei publice a oraşului Ghimbav, are obligaţia să identifice
toţi producătorii de deşeuri, conform prevederilor din caietul de sarcini al serviciului, indiferent de natura
acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare a acestora;
b) operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri recipientele, precum şi, după caz,
sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor; costurile de achiziţionare a acestora se
includ în tariful activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, dacă nu sunt puse la
dispoziţie de autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav;
c) precolectarea va fi realizată selectiv, pe tipuri de deşeuri, doar în recipientele puse la dispoziţie de operator,
aferente fiecărui tip de deşeu, sau amestec de deşeuri, conform hotărârilor autorităţii administraţiei publice a
oraşului Ghimbav;
d) autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav va asigura mijloacele necesare dotării punctelor de
precolectare/colectare centralizate, respectiv recipiente care să asigure capacitatea de precolectare, inclusiv
selectivă;

e) punctele de precolectare/colectare centralizate, inclusiv recipientele din dotarea acestora, vor îndeplini

condiţiile prevăzute în caietul de sarcini al serviciului;
f) pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii vor fi prevăzute spaţii de realizare a punctelor
centralizate de precolectare/colectare, pe terenuri puse la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice a
oraşului Ghimbav; menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de
precolectare/colectare centralizate revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află pe
proprietatea acestora, respectiv operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public;
g) operatorul va:
g.1 monitoriza existenţa dotării suficiente cu capacităţi de precolectare la toţi utilizatorii, funcţie de
categoria acestora, şi va lua toate măsurile care se impun, inclusiv prin suplimentarea capacităţii de
precolectare/colectare, prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul
acestora este insuficient şi se depun deşeuri municipale în afara lor;
g.2 urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care
s-au deteriorat.
h) numărul de recipiente de precolectare/colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tab. nr. 2 din
Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor
pentru precolectare;
i) persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri vor realiza activitatea de precolectare, potrivit
specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi/sau prin
sistemele propuse şi asigurate de operator;
j) fiecare instituţie publică este obligată să:
j.1 implementeze un program de informare și instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea
colectării selective a deşeurilor, fie prin forțe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi:
1. personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei va fi instruit suplimentar;
2. în cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terţi,
obligativitatea implementării programului revine terţei părţi.
j.2 încheie un contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat,

care să garanteze predarea acestora în vederea reciclării și tratării corespunzătoare, conform
legislaţiei specifice în domeniu, fie prin forțe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi.
1. în cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor
colectate selectiv, obligativitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv revine
terţei părți, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului dintre instituția publică și
terța parte;
2. operatorii economici prevăzuți la pct.1 cu care se vor încheia contractele de predare a deșeurilor colectate
selectiv se supun autorizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
j.3 țină evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv, deșeurile colectate selectiv urmând a fi

cântărite la predare, iar cantitățile vor fi consemnate într-un registru de evidență a deșeurilor
colectate selectiv.
k) deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curţi şi grădini, vor fi
precolectate/colectate separat de deşeurile menajere, şi vor fi transportate, în vederea reciclării prin
compostare, la un sistem amenajat de autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav/terţ;
l) deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele
zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc
disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei; este interzis transportul deşeurilor
agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorului
serviciului;
m) deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din
activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu
cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice;
m.1 persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale
care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu
pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată
unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi;
m.2 cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu, fiind interzisă depunerea
deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.
2. Activitatea de colectare va fi prestată astfel:
a) numai din recipientele asigurate de operator;
b) doar în autospecialele destinate acestei activităţi;
c) conform sistemului, şi programului, de precolectare/colectare adoptat/implementat(separat/neseparat);
d) într-unul din următoarele moduri:
d.1 colectarea ermetică în autospeciale;
d.2 colectarea în containere închise;
d.3 colectarea prin schimb de recipiente;
d.4 colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator;

d.5 alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a

mediului.
e) la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administraţiei publice a oraşului

Ghimbav, în funcţie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare;
f) cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini al serviciului, aferente acestei activităţi.
g) fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale, şi asimilabile acestora, va fi colectată separat în
recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la staţia proprie de compostare sau la
cea pentru care există un contract de depozitare şi/sau compostare la care este arondat oraşul Ghimbav;
h) recipientele amplasate pe căile publice pentru colectarea/depozitarea deşeurilor stradale trebuie să fie în
număr suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime, golindu-se periodic, orientativ, cel puţin o
dată la:
h.1 3 zile în perioada 0.1 IV. – 01.X.;
h.2 5 zile în perioada 01.X. – 01.IV..
i) colectarea deşeurilor neselecţionate sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor
biodegradabile, după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, va fi realizată conform
programului stabilit prin caietul de sarcini al serviciului, avându-se în vedere următoarele frecvenţe:
i.1 pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:
1. zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile
sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;
2. la cel mult două zile în celelalte cazuri.
i.2 la cel mult 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie - cu condiţia ca la precolectare să fie

asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.
j) intervalul între două colectări poate fi modificat doar cu aprobarea autorităţii administraţiei publice a

oraşului Ghimbav, în baza avizului Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Brașov;
k) în cazul în care în/lângă recipientele de precolectare/colectare sunt depozitate deşeuri care nu fac obiectul
contractului de prestare, acestea vor fi colectate separat, după caz, utilizatorul urmând a fi înştiinţat, în scris,
despre acest fapt, precum şi despre suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor
deşeuri;
l) după colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare la staţia de sortare/tratare,
fiind interzis transportul acestora, în scopul depozitării, fără sortarea/tratarea prealabilă a acestora;
m) preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte
persoane decât operatorul serviciului, constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii;
n) este interzisă, operatorului, încredinţarea la depozitare a fracţiei valorificabile colectate separat la sursă;
o) prestarea activităţii se va realiza astfel încât să se realizeze cele prevăzute în caietul de sarcini.
3. Activitatea de transport a deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de
deşeuri,va fi prestată astfel:
a) va fi efectuată doar de către operatorul serviciului, cu autospeciale care vor îndeplini, în regim de
permanenţă, condiţiile din caietul de sarcini al Serviciului;
b) toate deplasările aferente activităţii de transport, vor fi efectuate pe traseele cele mai scurte, cu cel mai
redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de Consiliul Local Ghimbav; pentru
minimizarea distanţelor de transport, inclusiv cheltuielile aferente, se poate utiliza modalitatea staţiei de
transfer;
c) pe durata tuturor deplasărilor aferente activităţii de transport, conducătorul auto va deţine, în stare de
valabilitate, toate documentele impuse de legislaţia în vigoare;
d) în situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este
împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului
deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de
autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte
despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de precolectare/colectare care se utilizează în această
perioadă şi programul de colectare; pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de
colectare, care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi, cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă
intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul;
e) în cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor
colectate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile
efectiv realizate;
f) operatorul va încărca, în vederea transportului spre depozitul de deşeuri, doar acele deşeuri care
îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite de operatorul care administrează depozitul;
g) prestarea activităţii se va realiza astfel încât să se realizeze cele prevăzute în caietul de sarcini.
4. Activitatea de colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a deşeurilor provenite din gospodăriile
populației, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate
individuală, va fi prestată în următoarele condiții:
a) eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către autoritatea administraţiei publice a oraşului
Ghimbav, va fi condiţionată de existenţa unui contract de prestare a serviciului, încheiat solicitantul

autorizației cu operatorul serviciului, pentru colectarea deşeurilor rezultate- în autorizaţii vor fi menţionate
actele normative care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi regimul
deşeurilor periculoase;
b) deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări, sunt deşeuri:
b.1 solide, rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri;
b.2 care conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă,
substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn,
zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din
metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea;
b.3 care pot fi tratate atât separat de deşeurile municipale, cât şi împreună cu acestea, cu excepţia
cazului în care în componenţa acestora se regăsesc substanţe sau materiale clasificate ca fiind
periculoase;
b.4 care vor fi colectate prin grija deţinătorului, şi transportate de către operator, în baza unui contract
de tip prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri.
c) este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public şi/sau
privat al oraşului Ghimbav;
d) deţinătorul/producătorul acestui tip de deşeuri are obligaţia de a le precolecta recipiente specializate,
proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul serviciului, fiind interzisă depozitarea acestora în
recipientele afectate deşeurilor municipale - recipientele în care se precolectează materialele rezultate din
construcţii şi demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale
distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu
avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Acestea vor fi depozitate numai pe domeniul aparţinând
producătorului de deşeu, în spaţiu îngrădit;
e) transportul, în vederea depozitării, deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, va fi realizat numai:
e.1 cu mijloacele operatorului serviciului, în baza contractului de prestare;
e.2 în recipientele în care s-a realizat precolectarea, sau mijloace auto prevăzute cu sistem de
acoperire a încărcăturii, pentru a nu se produce degajarea prafului/împrăştierea acestora în timpul
transportului.
f) în cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări, prin a căror manipulare se degajă
praf, se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie minimă;
g) depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare
controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deşeuri stabilite prin autorizaţia de mediu;
h) deşeurile din construcţii şi demolări:
h.1 vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de
drumuri sau alte activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de
sortare;
h.2 pot fi tratate atât separat de deşeurile municipale, cât şi împreună cu acestea, cu excepţia cazului
în care în componenţa acestora se regăsesc substanţe sau materiale clasificate ca fiind periculoase;
h.3 care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi
utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, şi la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau
silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor.
i) materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, vor fi colectate separat, nu vor fi amestecate cu
celelalte deşeuri şi se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează
această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul;
j) deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul
lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, şi la alte lucrări de construcţie, în
agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor;
k) prestarea activităţii se va realiza astfel încât să se realizeze cele prevăzute în caietul de sarcini.
5. Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile public şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei/îngheţ, va fi prestată în următoarele condiții:
a) autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav:
a.1 va asigura toate condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menite să realizeze prevenirea şi
combaterea poleiului şi înzăpezirii pe toată perioada iernii;
a.2 împreună cu operatorul, va hotărâ şi lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă,
privind:
1. stabilirea nivelurilor de prioritate în intervenţie pe străzile din cadrul oraşului Ghimbav şi dotarea
necesară realizării deszăpezirii;
2. organizarea unităţilor operative de acţiune;
3. întocmirea planului operativ;
4. elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.
b) operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transport a zăpezii:
b.1 va elabora, în vederea asigurării circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă, în perioada

de iarnă, şi va supune aprobării autorităţii administraţiei publice a oraşului Ghimbav, până la data de

01.X. a fiecărui an, un program de acţiune, privind acţiunile necesare realizării deszăpezirii,
prevenirii şi combaterii poleiului, care va cuprinde, cel puţin, măsuri:
1. pregătitoare;
2. de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;
3. de prevenire şi combatere a poleiului.
b.2 îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării carosabilului/modului de pregătire şi

acţiune pe timp de iarnă;
b.3 va cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile calendaristice privind evoluţia temperaturii
nocturne /diurne şi a cantităţilor de precipitaţii, astfel încât să poată acţiona, inclusiv în mod
preventiv.
c) operaţiunile de curăţire şi transport a zăpezii şi de împrăştiere de materiale antiderapante se realizează pe
toate suprafeţele înscrise în caietul de sarcini, acordându-se o atenţie deosebită străzilor şi/sau tronsoanelor
de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi a cursurilor de apă.
d) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii se va realiza atât manual cât şi mecanizat, funcţie de condiţiile specifice din
teren.
e) acţiunea de deszăpezire va avea caracter continuu până la degajarea tuturor străzilor, trotuarelor şi
suprafeţelor aparţinând domeniului public al oraşului Ghimbav, înscrise în caietul de sarcini;
f) concomitent cu îndepărtarea zăpezii de pe domeniul public, se va acorda o atenţie deosebită degajării
gurilor de scurgere, astfel încât apa rezultată în urma topirii zăpezii să aibă posibilitatea colectării în sistemul
de canalizare;
g) în cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii pe:
g.1 arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun;
g.2 spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor;
g.3 trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun;
g.4 căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică,
acestora li se va asigura practicabilitatea în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
h) activităţile de încărcare, transport şi descărcare/depozitare zăpezii şi a gheţii, vor fi finalizate în maximum
12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire;
i) locurile de depozitare/descărcare a zăpezii sunt cele stabilite în caietul de sarcini al serviciului, şi,
obligatoriu, vor asigura posibilitatea evacuării apei provenite din topirea zăpezii în reţeaua de canalizare a
localităţii, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - este interzisă
depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi, etc.;
j) împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică indică posibilitatea apariţiei
poleiului şi a gheţii, precum şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la
topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la
avertizare;
k) combaterea poleiului se va realiza utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în
amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile;
l) substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi combaterea formării poleiului,
precum şi modul lor de utilizare, vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav;
m) prestarea activităţii se va realiza astfel încât să se realizeze cele prevăzute în caietul de sarcini.
6. Activitatea de măturat manual va fi prestată în următoarele condiții:
a) va fi realizată din momentul în care condiţiile meteorologice o permit (de regulă după topirea zăpezilor)
până la căderea primei ninsori indiferent de temperatura atmosferică, dar nu atunci când plouă;
b) este o activitate care nu poate fi substituită activităţii de măturat mecanizat;
c) presupune efectuarea următoarelor acțiuni:
c.1 măturatul manual al carosabilului și/sau trotuarului pe toata lungimea stabilită de beneficiar pe
întreaga lăţime a străzilor, trotuarelor şi aleilor pietonale, zilnic, pe toate sectoarele și include
evacuarea tuturor obiectelor aruncate pe suprafaţa străzilor, trotuarelor şi aleilor pietonale, îndiferent
unde s-ar afla acestea;
c.2 încărcarea în recipiente a deșeurilor rezultate;
c.3 deplasarea recipientelor la punctele de precolectare, de regulă la marginea părţii carosabile, în
imediata apropiere a trotuarului, pentru depozitarea reziduurilor în saci de polietilenă.
d) se va mătura, în zonele, şi cu frecvenţa, stabilite delegatar, pe întreaga lungime, şi pe întreaga lăţime, a
străzilor, trotuarelor şi aleilor pietonale supuse salubrizării, de regulă în intervalul orar 04,00-12,00;
e) recepţia lucrărilor cuprinde toată suprafaţa străzilor programate.
f) este interzis:
f.1 formarea punctelor de colectare a deşeurilor în fata instituţiilor publice, a porţilor de acces la
agenţii economici sau în imediata apropiere a trecerilor pietonale;
f.2 introducerea gunoiului în reţeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.
g) prestarea activităţii se va realiza astfel încât să se realizeze cele prevăzute în caietul de sarcini.

TITLUL V – PIAȚA Serviciului
1. În sensul prezentului studiu, PIAȚA Serviciului este reprezentată de utilizatorii acestuia, și este constituită din
totalitatea persoanelor fizice și juridice care beneficiază, pe bază de contract de prestare încheiat cu operatorul, de
prestarea Serviciului, respectiv a uneia dintre activitățile acestuia; vor fi considerați utilizatori și persoanele fizice și
juridice care nu au încheiat contract de prestare cu operatorul, dar beneficiază de Serviciu/una dintre activitățile
acestuia.
2. În funcţie de tipul activităţii, și al modului de achitare a contravalorii Serviciului, în oraşul Ghimbav utilizatorii
sunt structurați în două categorii, respectiv:
a) comunitatea locală, considerată în întregul său, în cazul activităţilor A6, A7;
b) persoane fizice ori juridice care beneficiază individual de activităţile A1 și A2, a căror contractare se
realizează pe baza unui contract de prestare a Serviciului, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat
pentru prestarea serviciului în oraşul Ghimbav.
3. În oraşul Ghimbav, utilizatorii prevăzuți la pct.2 lit. b), sunt structurați/și vor aparține în următoarele/următoarelor
categorii:
a) casnic – cca. 6.140 persoane, aparținând celor 1.431 de utilizatori individuali;
b) instituție publică – ..... buc.;
c) agent economic– ...... buc..
4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor, inclusiv condiţiile în care aceştia pot beneficia de Serviciu, vor fi:
a) stabilite prin regulamentul Serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative a oraşului Ghimbav;
b) preluate în contractele de prestare a Serviciului, aprobate prin hotărâre a autorităţii deliberative a oraşului
Ghimbav.

TITLUL VI – SISTEMUL PUBLIC aferent Serviciului
I. Sistemul public aferent Serviciului:
(1) Serviciul va fi realizat prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de
colectare şi transport al deşeurilor, va forma sistemul public de salubrizare a oraşului Ghimbav, constituit din
ansamblul tehnologic şi funcţional, care va cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării
Serviciului, respectiv:
a) puncte de precolectare/colectare separată a deşeurilor;
b) recipiente de diferite capacități, pentru precolectarea/colectarea deșeurilor, adaptabile la sistemul de
încărcare al mijloacelor auto;
c) mijloace auto, și utilaje, specifice;
d) staţie de producere a compostului;
e) bază de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice Serviciului;
(2) Constituie bun de interes și folosință publică și aparține, prin natura sa sau potrivit legii, domeniului public ori
privat al oraşului Ghimbav, fiind supus regimului juridic al proprietății publice sau private a acesteia, după caz;
autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav va deține,în formă actualizată la zi, în conformitate cu
prevederile Legii 213/1998, inventarul domeniului public și privat de interes local al oraşului Ghimbav.
(3) Este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a oraşului Ghimbav.
(4) Va fi concesionat operatorului Serviciului, în baza HCL Ghimbav de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii Serviciului, pe bază de proces verbal de predare-primire.
II. Bunurile proprietate publică din componența sistemului public aferent Serviciul:
(1) Sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de
autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav sau de operator.
(2) Vor fi supuse inventarierii anuale.
(3) Vor fi evidențiate distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorului.
III. Dacă amplasarea și realizarea componentelor sistemului public aferent Serviciului, respectiv dezvoltarea celor
existente, impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decât cele aparținând
domeniului public ori privat al oraşului Ghimbav, acestea vor fi trecute în proprietatea publică a acesteia prin
procedurile prevăzute de lege.
IV. Lucrările de înființare, dezvoltare, reabilitare și retehnologizare a sistemului public aferent Serviciului, precum și
lucrările de revizii, reparații și remediere a avariilor sunt lucrări de utilitate publică.
V. În vederea identificării, înregistrării, descrierii și reprezentării pe hărți și planuri cadastrale, precum și în
documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, sistemului public aferent Serviciului va fi evidențiat și
inventariat în cadastrul imobiliar-edilitar organizat la nivelul oraşului Ghimbav, conform legii.
VI. Operatorul Serviciului are dreptul de servitute legală asupra sistemului public destinat realizării Serviciului.
VII.În procesul de analiză a dimensionării, cantitative și calitative, componentelor sistemului public aferent
Serviciului, autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav va avea în vedere, printre alte considerente, și
următoarele:
(1) Asigurare a capacității de precolectare/colectare a deșeurilor.

a) avându-se în vedere obligativitatea precolectării/colectării selective a deșeurilor, se impune asigurarea, cel

puțin, a câte unui recipient de tip europubelă V= 80/120l, pentru fiecare familie/adresă, și a unui sac pentru
material reciclabil;
b) topografia oraşului Ghimbav face posibilă activitatea de colectare a deșeurilor la costuri relativ scăzute; se
va face o analiză punctuală, de către autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav împreună cu
operatorul Serviciului, vizând amplasarea punctelor de precolectare/colectare centralizată a deșeurilor,
inclusive dotarea, capacitatea de depozitare și tipul recipientelor care vor echipate acestea;
(2) Existența punctelor de precolectare/colectare centralizate a deșeurilor colectate, se impune cel puțin din
următoarele motive:
a) actele normative în vigoare interzic operatorului să transporte la depozit, în vederea eliminării finale,
fracția din deșeurile municipale colectată selectiv; pe cale de consecință, depozitarea temporară a acestei
fracții în vederea sortării și predării către un operator autorizat, ar reduce simțitor cheltuielile aferente
activității de transport către depozitul conform din municipiul Brașov;
a) sortarea fracției colectată selectiv ar crea cel puțin 2-3 locuri de muncă, iar vânzarea deșeurilor sortate ar
constitui o sursă de venit la bugetul operatorului(valoarea acestui venit ar putea acoperi cheltuielile cu munca
vie ale salariaților care prestează această activitate).
(3) Asigurarea deszăpezirii, în timp util, pentru toate străzile oraşului:
a) autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav, împreună cu operatorul Serviciului, va asigura un
parc specializat (ținând cont de suprafețele cărora trebuie să li se asigure funcționalitatea în mod oportun)
aferent activității de deszăpezire, chiar și sub rezerva utilizării unor contracte de muncă pe perioadă
determinată pentru mecanicii de utilaje folosiți pe perioada în care se impune prestarea acestei activități;
b) autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav va stabili un sistem de identificare a căilor de
circulație astfel ca în caietul de sarcini al serviciului să poată fi nominalizate datele caracteristice ale
acestora, în vederea decontării prestației operatorului.
Referitor la operatorul Serviciului, autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav trebuie să aibă în vedere
următoarele:
►operatorul Serviciului trebuie să facă dovada că deține licența de operare, în termen de 3 luni de la aprobarea, prin
HCL. Ghimbav, atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii;
►contractul de delegare a gestiunii serviciului devine valabil, și serviciul poate fi prestat, doar după semnarea
acestuia de către primarul oraşului Ghimbav, în numele și pe seama acesteia, și directorul operatorului; semnarea, de
către primar, este condiționată de prezentarea de către operator a licenței de operare, în caz contrar primarul aflânduse în situația de a semna contractul cu un operator nelicențiat, fapt ce constituie contravenție, amenda fiind de
30.000-50.000 lei, în sarcina primarului.

TITLUL VII
METODOLOGIA de LUCRU aferentă realizării CADRULUI LEGAL, LOCAL
Având în vedere faptul că, prin prezentul studiu se propune și detalierea metodologiei de inițiere/realizare a
cadrului legal, cu aplicabilitate la nivelul oraşului Ghimbav, prin care să se asigure Serviciul, respectiv, prestarea
activităților Serviciului în conformitate cu prevederile legislației incidentă acestuia, pornindu-se de la situația
existentă în oraşul Ghimbav – în legătură cu Serviciul – vor fi definite acțiunile de realizare a fiecărei etape de lucru
care să asigure realizarea dezideratului stabilit.
Astfel, etapele de lucru, în succesiunea lor impusă de cadrul legislativ incident Serviciului, sunt:

1. Inițierea procedurii de înființare a Serviciului
Această etapă va fi materializată prin elaborarea unei expuneri de motive privind necesitatea înființării
Serviciului, și a unui proiect de hotărâre a consiliului local Ghimbav.
2. Complementar celor definite la pct.1, se va introduce în proiectul de hotărâre articol distinct privind modalitatea
de gestiune propusă pentru prestarea Serviciului/activităților acestuia.
Ținând cont de cele prezentate în tab.L–Nr.crt. 8÷11, inițiatorului proiectului de hotărâre va avea, în
elaborarea expunerii de motive, o misiune deosebit de facilă, având în vedere, cel puțin:
a) situația/starea actuală a Serviciului;
b) necesitățile concrete ale oraşului Ghimbav în ceea ce privește instituirea unui mod de asigurare/prestare a
Serviciului/activităților acestuia, în deplină concordanță cu nevoile comunității locale, toate realizate în
interiorul cadrului legislativ aferent gospodăririi acestui oraş;
c) posibilitatea oferită oraşului Ghimbav, respectiv, autorității administrației publice a acesteia, de cadrul
legislativ incident Serviciului, de a selecta prin proceduri prevăzute de legislaţia specifică, un operator care să
îndeplinească cerinţele impuse de oraşul Ghimbav.
Pe cale de consecință a celor mai sus expuse, inițiatorul va propune spre aprobare Consiliului Local Ghimbav
adoptarea modalității gestiuni delegate, cu atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii - tab.L – Nr. crt.21.
3. Inițierea procedurii de înființare a Operatorului
Această etapă va fi materializată prin elaborarea unui act constitutiv al unei societăți comerciale cu
răspundere limitată, având ca acționar unic oraşul Ghimbav, prin Consiliul Local Ghimbav - tab.G – Nr. crt.14.

Actul constitutiv va fi întocmit în conformitate cu prevederile AN1 și AN32, în baza prevederilor AN18, care
prevede posibilitatea oraşului Ghimbav de a deveni asociat unic în cadrul unei societăți provenită prin transformarea
compartimentului funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ghimbav – tab.G – Nr. crt.14;
Actul Constitutiv, va constitui Anexă la proiectul de hotărâre menționat la pct.1.
Notă: Din informațiile puse la dispoziție de autoritatea executivă a administrației publice a oraşului Ghimbav, rezultă că
acest oraș nu deține, la momentul elaborării prezentului document, calitatea de asociat unic în nici o altă societate
comercială.

4. Inițierea procedurii de elaborare a cadrului legal, ca valabilitate locală, de asigurare/prestare a Serviciului
Conform celor prezentate în tab.G – Nr. crt.3, în proiectul de hotărâre menționat la pct.1, inițiatorul acestuia
va introduce un articol prin care Consiliul Local Ghimbav va aproba demararea procedurii de elaborare a
documentelor care vor constitui cadrul legal, cu aplicabilitate doar la nivelul oraşului Ghimbav, de asigurare/prestare
a Serviciului.

TITLUL VIII
DOCUMENTELE CONSTITUTIVE ale CADRULUI JURIDIC LOCAL
1. Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - tab.L – Nr. crt.14-16:
(1) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului
a) este un contract de concesiune, încheiat în forma scrisă, prin care oraşul Ghimbav, în calitate de delegatar
atribuie, pe o perioada determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și
răspunderea sa, dreptul și obligația de a presta integral Serviciul, respectiv activitățile specifice acestuia care
sunt permise prin caietul de sarcini al Serviciului, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata
sistemul public aferent Serviciului/activităților prestate, în schimbul unei redevențe, după caz;
b) este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor AN7, cu modificările și completările
ulterioare;
c) va cuprinde, obligatoriu, clauzele și anexele prevăzute în tab.S16;
d) va fi aprobat, și atribuit, prin hotărâre a consiliului local Ghimbav;
e) va fi semnat, în numele și pe seama oraşului Ghimbav, de către primarul acestui oraş;
Notă: Semnarea contractului de delegare va fi realizată doar cu un agent economic licențiat de ANRSC, acesta având
obligația ca în 90 de zile de la emiterea HCL Ghimbav de atribuire a contractului de delegare, să obțină/să facă dovada
deținerii licența/licenței de operare clasa 3.
f) va constitui Anexa nr.2 la H.C.L. Ghimbav de aprobare a documentelor constitutive ale cadrului legal,

local, de asigurare/prestare a Serviciului.
(2) Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii se va face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
a) oraşul Ghimbav în calitate de asociat unic al operatorului, prin intermediul consiliului local, exercită un

control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în
legătură cu Serviciul prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii
directe;
b) operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități componente ale Serviciului, destinat
satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor din oraşul Ghimbav, care i-a delegat gestiunea
Serviciului;
c) capitalul social al operatorului, este deținut în totalitate de oraşul Ghimbav, participarea capitalului privat
la capitalul social al operatorului fiind exclusă;
d) oraşul Ghimbav, în calitate de delegatar, va evalua, prin Consiliul Local, în baza condițiilor caietului de
sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului, precum și modul de
respectare a indicatorilor de performanță; în cazul în care se constata nerespectarea gravă, repetată sau
prelungită a indicatorilor de performanță în prestarea Serviciului, contractul de delegare a gestiunii
Serviciului poate fi reziliat.
Nota 1: Delegatarul trebuie să aibă în vedere faptul că, în cazul încetării din orice cauză a contractului de delegare a
gestiunii Serviciului atribuit în baza prevederilor de la pct. (2), delegarea ulterioară a gestiunii Serviciului se va face doar
prin procedura licitației publice deschise.
(3) În cazul modalității gestiunii delegate, autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav va păstra, în

conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și
strategiilor de dezvoltare a Serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului public de salubrizare,
precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează Serviciul, respectiv:
a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv în relația cu
utilizatorii;
b) calitatea Serviciului prestat;
c) indicatorii de performanță ai Serviciului prestat;
d) modul de administrare, exploatare, conservare și mentinere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a
sistemului public de salubrizare;
e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru activitățile Serviciului.
(4) Durata contractului de delegare a gestiunii:
a) nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesara amortizării
investițiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare;

b) poate fi prelungită, în aceleași condiții contractuale, ori de câte ori delegatarul solicită operatorului, pentru

buna executare a Serviciului, realizarea unor investiții ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pâna la
finalizarea contractului decât printr-o crestere excesivă a tarifelor și taxelor; prelungirea se poate face cu
condiția ca durata maxima a contractului să nu depășească 49 de ani; prelungirea va fi aprobată de autoritatea
deliberativă a oraşului Ghimbav, și va materializată printr-un act adițional încheiat între operator și oraşul
Ghimbav.
Nota 2: La stabilirea duratei contractului de delegare a gestiunii Serviciului, Delegatarul trebuie să aibă în vedere faptul că
atribuirea directă a contractului de delegare se poate face o singură dată, și să coroboreze decizia sa cu condiționalitatea
menționată în Nota 1.

2. Regulamentul Serviciului
(1) Va stabili, în fondul prevederilor sale, cadrul juridic cu aplicabilitate doar la nivelul oraşului Ghimbav, privind

desfăşurarea Serviciului, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea acestuia,
indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.
(2) Va fi elaborate conform prevederilor din tab.L – Nr. crt.12+13+18.
(3) Va conține prevederi aplicabile Serviciului înfiinţat şi organizat la nivelul oraşului Ghimbav pentru satisfacerea
nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul acesteia, și va structurat
conform modelului de mai jos:
1. PREAMBUL
2. CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1 – Scop. Domeniu de aplicare. Prevederi generale
Secţiunea a 2-a - Accesul la Serviciu
Secţiunea a 3 a –Accesul la informaţiile de interes public
Secţiunea a 4 a - Raporturi juridice
Secţiunea a 5-a - Documentaţia tehnică
Secţiunea a 6-a - Personalul operativ
Secţiunea a 7 – a – Prestarea Serviciului
3. CAPITOLUL II - ASIGURAREA Serviciului și CONDIŢII de FUNCŢIONARE
Secţiunea 1- 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
Secţiunea a 2-a - Sortarea deşeurilor
Secţiunea a 3-a- Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor
Secţiunea a 4-a - Eliminarea deşeurilor municipale
Secţiunea a 5-a - Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere
Secţiunea a 6-a - Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de
activități de reamenajare şi reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală
Secţiunea a7-a -Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile public şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei/îngheţ
4. CAPITOLUL III – CONTRACTAREA Serviciului
Secţiunea 1 – Obligativitatea contractării
Secţiunea a 2 a – Contractul de prestare
5. CAPITOLUL IV - DETERMINAREA CANTITĂŢILOR şi VOLUMULUI de LUCRĂRI
6. CAPITOLUL V – TARIFUL Serviciului
Secţiunea 1 – Dispoziţii generale
Secţiunea a-3 a – Ajustarea tarifelor
Secţiunea a-4 a – Modificarea trifelor
7. CAPITOLUL VI – FACTURARE
Secţiunea 1 – Facturarea Serviciului
Secţiunea a 2 a – Procedura somaţiei de plată
9. CAPITOLUL V - FINANŢAREA Serviciului de salubrizare
CAPITOLUL VII - DREPTURI şi OBLIGAŢII
Secţiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice a oraşului Ghimbav
Secţiunea a 2 - Drepturile şi obligaţiile operatorului
Secţiunea a 3 a - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
10. CAPITOLUL IX –INDICATORI de PERFORMANŢĂ
11. CAPITOLUL IX –DISPOZIŢII FINALE

(4) Va avea două anexe, respective:
a) Anexa nr.1 – Indicatori de performanță ai Serviciului;
b) Anexa nr.2 – Sancțiuni aplicabile pentru nerespectarea cadrului legal, local.
(5) Va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local Ghimbav, prevederile sale fiind obligatorii pentru toate persoanele

fizice/juridice rezidente/având sediul social din/în oraşul Ghimbav, indiferent dacă au, sau nu au, contract de prestare
încheiat cu operatorul Serviciului.
(6) Va fi modificat ori de câte ori modificările cadrului legislative incident Serviciului impun această acțiune, sau
consiliul local Ghimbav o consideră necesară; forma modificată a regulamentului va fi aprobată prin H.C.L.
Ghimbav.
(7) Va constitui Anexe la H.C.L. Ghimbav de aprobare a documentelor constitutive ale cadrului legal, local, de
asigurare/ prestare a Serviciului, respectiv la contractul de delegare a gestiunii Serviciului.

3. Caietul de sarcini al Serviciului - tab.L – Nr. crt.12+13+18.
3.1 Caietul de sarcini:

a) va stabili condiţiile concrete de desfăşurare a Serviciului/activităților acestuia în aria administrativ

teritorială a oraşului Ghimbav, și nivelurile de calitate, inclusiv condiţiile tehnice, necesare funcţionării
acestuia în condiţii de eficienţă şi siguranţă;
b) va preciza activitățile Serviciului permise spre a fi prestate în oraşul Ghimbav – tab. S11, cantitățile de
lucrări, cu localizarea acestora, reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi
stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate în procesul prestării Serviciului/
activităților acestuia – în primă fază de prestare a Serviciului, vor fi permise activitățile A1, A2, A6 și A7,
prevăzute în tab. S11;
c) va preciza date privind dimensiunea pieței serviciului - S12, S13, S14, S15;
d) va conține prevederi aplicabile Serviciului/activităților acestuia, și va structurat conform modelului de mai
jos:
CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1 a - Obiectul caietului de sarcini
Secţiunea a 2 a – Aria serviciului
Secţiunea a 3 a – Permisiuni
CAPITOLUL II – SITUAŢIA ACTUALĂ
CAPITOLUL III - CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE
CAPITOLUL IV - REGULI GENERALE de PRESTARE a SERVICIULUI/ACTIVITĂȚILOR ACESTUIA
Secțiunea 1 a – Cadru legal de prestare
Secțiunea a 2 a - Personal și instructaj
Secțiunea a 3-a - Indentitatea firmei și identificarea personalului
Secțiunea a 4-a - Echipament de protecție și siguranță
Secțiunea a 5-a - Întreținere vehicule și recipiente
Secțiunea a 6-a - Sistemul de management integrat
Secțiunea a 7-a - Comunicarea
Secțiunea a 8-a - Controlul și monitorizarea de mediu
Secțiunea a 9-a - Monitorizarea activității
Secțiunea a 10-a - Securitatea obiectivelor şi instalaţiilor
Secţiunea a 11-a - Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor
CAPITOLUL IV – ACTIVITĂŢILE SERVICIULUI
Secțiunea 1- 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
Secţiunea a 2-a- Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,
instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice
etc.)
Secţiunea a 3-a- Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
Secţiunea a 4-a - Colectări ocazionale și servicii suplimentare
Secţiunea a 5- a- Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau
de înghe.
Secţiunea a 6 a – Curăţatul manual a zăpezii
Secţiunea a 7 a – Curăţatul manual al gheţii
Secţiunea a 8 a - Transportul gheţii şi/sau zăpezii la locurile de depozitare
Secţiunea a 9 a- Măturatul manual
Secţiunea a 10 a - Măturatul mecanic
Secţiunea a 11 a - Curăţarea rigolelor
Secţiunea a 12 a - Întreţinere manuală străzi, trotuare, alei pietonale şi zonele învecinate ale acestora
Secţiunea a 13 a - Stropitul stradal
Secţiunea a 14 a – Spălatul stradal
Secţiunea a 15 a – Încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor stradale la deponeu
3.2 Va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local Ghimbav, prevederile sale fiind obligatorii pentru toate persoanele

fizice/juridice rezidente/având sediul social din/în oraşul Ghimbav, indiferent dacă au, sau nu au, contract de prestare
încheiat cu operatorul Serviciului.
3.3 Va fi modificat ori de câte ori modificările cadrului legislative incident Serviciului impun această acțiune, sau
consiliul local Ghimbav o consideră necesară; forma modificată a caietului de sarcini va fi aprobată prin H.C.L.
Ghimbav.
3.4 Va constitui:
a) Anexa nr.4 la H.C.L. Ghimbav de aprobare a documentelor constitutive ale cadrului legal, local, de
asigurare/ prestare a Serviciului;
b) Anexa nr.4 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului.

4. Contractul de prestare a Serviciului - tab.L – Nr. crt.22+23.
4.1 Contractul de prestare a Serviciului constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre operator

și utilizator cu privire la prestarea, utilizarea, facturarea și plata Serviciului, respectiv a activităților acestuia.
4.2 Încheierea contractului de prestare este obligatorie, părțile contractului fiind:

a) operatorul și utilizatorii din categoria casnic, instituție publică și agent economic, pentru activitățile A1 și

A2, având în vedere faptul că, din punct de vedere tehnic și comercial, încheierea contractului este posibilă;
b) operatorul și oraşul Ghimbav, reprezentată prin primar, pentru activitățile A6 și A7, având în vedere faptul
că, din punct de vedere tehnic și comercial, încheierea contractului nu este posibilă.
4.3 Modalitatea de contractare va determina modul de colectare a contravalorii(tarifului) Serviciului/activităților
acestuia, respectiv:
a) direct de către operator, pentru activitățile A1 și A2;
b) de către Primăria oraşului Ghimbav, prin metoda taxei/taxei speciale, pentru activitățile A6 și A7.
4.4.4 Va conține prevederi aplicabile Serviciului/activităților acestuia, și va structurat conform modelului de mai jos:
1. CAPITOLUL I - PĂRŢILE CONTRACTANTE
2. CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
3. CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI
4. CAPITOLUL IV - COLECTAREA deşeurilor municipale
5. CAPITOLUL V - DREPTURI şi OBLIGAŢII
6. CAPITOLUL VI - TARIFE, FACTURARE şi MODALITĂŢI de PLATĂ
7. CAPITOLUL VII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
8. CAPITOLUL VIII - FORŢA MAJORĂ
9. CAPITOLUL IX - LITIGII
10. CAPITOLUL X - INCETAREA CONTRACTULUI
11. CAPITOLUL XI - DISPOZIŢII FINALE

4.4 Va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local Ghimbav, prevederile sale fiind obligatorii pentru toate persoanele

fizice/juridice rezidente/având sediul social din/în oraşul Ghimbav, și au contract de prestare încheiat cu operatorul
Serviciului.
Notă: Autoritatea publică a oraşului Ghimbav va elabora, și aproba două modele de contract de prestare a Serviciului,
respectiv, câte un model pentru utilizator din categoria casnic, respective utilizator din categoria instituție publică și agent
economic.
4.5 Va fi modificat ori de câte ori modificările cadrului legislative incident Serviciului impun această acțiune, sau

consiliul local Ghimbav o consideră necesară; forma modificată a contractului de prestare va fi aprobată prin H.C.L.
Ghimbav.
4.6 Contractul de prestare a Serviciului, pentru utilizatori din categoria casnic, va constitui Anexe la H.C.L. Ghimbav
de aprobare a documentelor constitutive ale cadrului legal, local, de asigurare/ prestare a Serviciului, respectiv la
contractul de delegare a gestiunii Serviciului.
4.7 Contractul de prestare a Serviciului, pentru utilizatori din categoria instituție publică și agent economic, va
constitui Anexe la H.C.L. Ghimbav de aprobare a documentelor constitutive ale cadrului legal, local, de asigurare/
prestare a Serviciului, respectiv la contractul de delegare a gestiunii Serviciului.

5. Strategia de dezvoltare a Serviciului - tab.L – Nr. crt.17.
5.1 Autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav va elabora, aproba şi controla aplicarea strategiei

locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a Serviciului, ţinând seama de prevederile
legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de
programul de dezvoltare economico-socială a oraşului Ghimbav.
5.2 Strategia adoptată la nivelul oraşului Ghimbav va urmări, în principal, următoarele obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a oraşului Ghimbav;
c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului;
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
e) dezvoltarea durabilă a Serviciului;
f) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism
eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) consultarea cu utilizatorii Serviciului, în vederea stabilirii politicilor şi strategiei locale în domeniu;
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea Serviciului, precum şi a procedurilor de
delegare a gestiunii acestuia;
k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a Serviciului, precum şi asupra
necesităţii instituirii unor taxe speciale;
l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea oraşului Ghimbav;
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional și la
nivelul județului Brașov.
Notă: Nerespectarea prevederii de la pct. 5.1. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 - 50.000 lei.

TITLUL IX - FINANȚAREA Serviciului
1. Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea Serviciului, precum și pentru întreținerea, exploatarea și
funcționarea sistemului public aferent vor fi realizate pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și

financiare necesare desfășurării activităților specifice Serviciului se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al
operatorului - tab.L – Nr. crt.22 ÷ 27.
2. Veniturile operatorului vor fi constituite prin încasarea de la utilizatori, sub forma de prețuri sau tarife, a sumelor
reprezentând contravaloarea Serviciului prestat și, după caz, din alocații de la bugetul oraşului Ghimbav, cu
respectarea următoarelor principii:
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al Serviciului în raport cu alte servicii de utilități publice, respectiv, în
raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operator a costurilor prestării Serviciului, prin tarife, taxe speciale sau,
după caz, subvenţii de la bugetul oraşului Ghimbav, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru
înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare;
e) menţinerea echilibrului contractual.
3. În funcţie de natura activităţilor prestate, pentru asigurarea finanţării Serviciului, utilizatorii vor achita
contravaloarea acestuia prin:
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a Serviciului;
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.
Notă: Autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav va avea obligația, ca, în situaţia prevăzută la:
1. Pct.3 lit.a), să ţină, la zi, împreună cu operatorul, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestare a
serviciului de salubrizare.
2. Pct.3 lit.c), să instituie taxe speciale şi să deconteze lunar operatorului, direct din bugetul local, contravaloarea
prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.
4. Structura, şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale, va fi stabilită astfel încât:
a) să acopere costul efectiv al prestării Serviciului;
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a Serviciului;
c) să încurajeze investiţiile de capital;
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.
5. Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale aprobate vor fi stabilite/ajustate/modificate de către autoritatea
deliberativă a administraţiei publice a oraşului Ghimbav, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli,
întocmite de către operator în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice Serviciului, elaborate de către A.N.R.S.C., valorile aprobate ale tarifelor trebuind să
conducă la atingerea următoarelor obiective:
a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către
autoritatea administraţiei publice a oraşului Ghimbav;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe perioada angajată şi asigurarea
unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi
privat al oraşului Ghimbav, afectate Serviciului, precum şi asigurarea protecţiei mediului.
6. Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la pct.5, va fi făcută prin hotărâre a autorităţii
deliberative a administraţiei publice a oraşului Ghimbav, la solicitarea operatoriului, cu respectarea normelor
metodologice elaborate de A.N.R.S.C..
7. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale oraşului Ghimbav, aferente
sistemului public de salubrizare, va putea fi asigurat din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorilor si/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate
prin actele juridice pe baza carora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;
b) credite bancare, ce pot fi garantate de oraşul Ghimbav, de statul român sau de alte entitati specializate în
acordarea de garanții bancare;
c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul oraşului Ghimbav, potrivit legii;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate
cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
f) fonduri puse la dispoziție de utilizatori;
g) alte surse, constituite potrivit legii.

CONCLUZII
Din analiza datelor centralizate, rezultă că autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav are obligația, şi
competenţele, de a:
I. Elabora, aproba, implementa, controla şi monitoriza cadrul juridic local, în conformitate cu prevederile legislației
naţionale incidentă – specifică și conexă – serviciilor comunitare de utilități publice.
II. De a asigura serviciul de salubrizare al oraşului, prin aplicarea/implementarea, cel puțin, celor prezentate în
studiu.

III. Iniția pregătirea implementării măsurilor concrete care să asigure realizarea precolectării/colectării selective a
deșeurilor municipale
III.1 Asigurara capacitățile de precolectare/colectare, prin:
1. Achiziționarea unui număr de saci de rafie, având un volum de încărcare mărit față de sacii obișnuiți, din
material plastic, care pot fi reutilizați într-o manieră îndelungată.
2. Distribuirea sacilor, în baza contractului de prestare a serviciului, către, prioritar, următoarele categorii de
utilizatori:
2.1 agenți economici, în mod special cei care au baruri, restaurante, magazine alimentare etc.;
2.2 familii reprezentative din localitățile oraşului Ghimbav care, prin precolectarea selectivă pe care o vor
realiza, pot deveni poli de influență/exemple pentru comunitate.
3. Efectul pozitiv al implementării acestei acțiuni, previzibil la momentul prezentei:
1. implementarea, cel puțin la nivel de inițiere, a unei obligații legale a autorității administrației publice a
oraşului Ghimbav, pe lângă aspectul de bună practică;
2. reducerea cheltuielilor aferente activității de transport și depozitare a deșeurilor;
3. crearea unei surse, în timp deloc neglijabilă, de venit pentru operator;
4. scăderea, în timp, a presiunii asupra valorii tarifului;
5. psihologic, populația va accepta/suporta mai ușor orice modificare a tarifului.

Termenul previzibil, final, pentru realizarea celor expuse în prezentul studiu se propune a fi 31.03.2018, condiționat
în mare măsură de asigurarea, de respectarea cronologiei de realizare a documentelor precizate în documentaţia de
faţă.
ANEXA la Studiul de Oportunitate
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2

Legea
101/2006

8

(3)

i)

Conținut prevedere act normativ
5

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 atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.d), consiliul local asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică.
În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare
servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate
prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor
locale cu privire la: .. salubrizarea localităților;
Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului
Bucureşti au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce priveşte înființarea,
organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce
priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate
publică sau privată a unităților administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.
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.
Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/… au competenţe exclusive în
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de
salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii …..
Alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau,
după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora
Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale
autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în functie de natura și starea
Serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și
de perspectiva ale unităților administrativ teritoriale, precum și de marimea și complexitatea
sistemelor de utilități publice.
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților
administrativ teritoriale...., atribuie unuia..... toate ori numai o parte din competențele și
responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza
unui contract denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată .....
implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor
delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.
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.
Elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelorcadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de
reglementare competente;
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6
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6
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l)

Desfășurarea activităților specifice oricarui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de
gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al Serviciului și a unui caiet de sarcini,
elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu
regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale Serviciului.
Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile
deliberative ale unităților administrativ teritoriale...și se semnează de primari, .....
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea
strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile
de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de
dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.
elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor Serviciului, pe baza caietului
de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al Serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în
continuare A.N.R.S.C.;
societăți reglementate de Legea nr.31/1990, ....., rezultate ca urmare a reorganizării regiilor
autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean,
existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deținut în
totalitate de unitățile administrativ teritoriale, în calitate de asociat sau de acționar unic;
Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate ...., în baza
contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de
autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăți reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror capital social este
deținut în totalitate de unitățile administrativ teritoriale se organizează și își desfășoară
activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile
deliberative ale unităților administrativ teritoriale sau, după caz, .....
(1) Prin excepție de la prevederile art.29 alin.(8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor,
definit potrivit prevederilor Art.29 alin. (6), se atribuie d irect:
...b) operatorilor cu statut de societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și cu capital integral al unităților administrativ teritoriale
înființati prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii...
în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator și
utilizatorul direct;
prin achitarea unei taxe speciale, în situația în care încheierea contractului de furnizare sau de
prestare a serviciului între operator și utilizatorul indirect nu este posibilă din punct de vedere
tehnic și comercial sau în situția în care în hotărârea de delegare a gestiunii este prevăzută
aceasta modalitate, precum și cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat.
stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare
competente;
aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile
comunitare de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de
reglementare competente;
prețurile și tarifele aferente serviciilor comunitare de utilități publice se fundamentează, cu
respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza
cheltuielilor de productie și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor
pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor
derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cota pentru crearea surselor de
dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cota de profit
finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se fac cu
respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea
investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale
unităților administrativ teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din
următoarele surse:
stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
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TERMEN/SINTAGMĂ
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3

Amendă
Utilizator din categoria Agent Economic
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciilel Comunitare de Utilităţi Publice.
Activităţile Serviciului, permise în aria administrativ teritorială a oraşului Ghimbav.
Contravenție
Cantitate de Deşeuri Produsă
Contract de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a oraşului Ghimbav.
Contract de Prestare
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CSA
CSI
DVT
EX
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IP
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Operator
PAF
PPC
RPC
RS
SAaC
SADPP
Serviciu
SIP
SCUP
VTDM

Capacitate de Precolectare/Colectare
Caiet de Sarcini al Serviciului de salubrizare a oraşului Ghimbav.
Utilizator din categoria CaSnic
Utilizator din categoria CaSnic, Asociaţie
Utilizator din categoria CaSnic, Individual
Durata de Viaţă Tehnică.
EXistent
Total
Index Alfabetic
Utilizator din categoria Instituţie Publică
Indice de Producere a Deşeurilor
S.C. …………………..
Populaţie AFerentă
Punct de Precolectare/Colectare, centralizată, a deşeurilor
Recipient de Precolectare/Colectare
Regulamentul Serviciului de salubrizare a oraşului Ghimbav.
Serviciu de Alimentare cu apă și de Canalizare
Serviciu de Administrare a Domeniului Public și Privat de interes local
Serviciul de salubrizare a oraşului Ghimbav..
Serviciu de Iluminat Public
Servicii Comunitare de Utilități Publice
Volumul Total de Deşeuri Municipale colectate
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2
Aria de Competenţă
Teritorială
Aria Delegării
Autoritate de
Reglementare
competentă
Bunuri
Bunuri
de Retur
Bunuri de Retur
prin accesiune
Bunuri
de preluare
Bunuri
proprii
Bunuri
Publice
Compost

14.

Colectare
Colectare
selectivă
Contract de prestare
Curăţarea
zăpezii/gheţii

15.

Delegare

16.
17.

Delegat
Delegatar/Autoritate
Delegantă
Deşeu

13.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Deşeu asimilabil
cu deşeul menajer
Deşeu biodegradabil
Deşeu din construcţii
şi demolări
Deşeuri de ambalaje
Deşeu
menajer
Deşeu
municipal
Deşeuri

SEMNIFICAŢIE
3
teritoriul aflat în limitele administrative ale Delegatarului
Aria de Competenţă Teritorială a Delegatarului, în cadrul căreia este prestat Serviciul
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC
totalitatea imobilizărilor corporale deţinute în proprietate sau utilizate de Operator în legătură cu prestarea
Serviciului
bunurile publice şi/sau private ale Delegatarului, care există sau care urmează să fie construite, concesionate
Operatorului pe durata Contractului
bunuri construite şi finanţate de către Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente
mijloace fixe, bunuri mobile şi imobile, dobândite sau construite de Operator, având ca singur scop prestarea
Serviciului
înseamnă alte bunuri decât cele menţionate la pct. 5 şi 7 şi care aparţin Operatorului, şi care rămân în
proprietatea Operatorului la încetarea Contract, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel
orice bunuri care, conform Constituţiei României şi Legii nr.213/1998, constituie „bunuri proprietate
publică”, făcând parte din sistemele publice aferente SCUP
produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a
componentei organice din deşeurile supuse compostării
strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor
colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de
plastic, recipiente, containere compartimentate
contractul încheiat între Operator şi Utilizator
operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă/gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul
asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă
dreptul exclusiv de a: a. presta Serviciul în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante; b.
exploata, întreţine şi administra bunurile delegate, precum şi investiţiile privind reabilitarea bunurilor
existente şi cu extinderea Ariei Delegării.
S.C. ………….., semnatară a Contractului în calitate de operator al serviciului
oraşul Ghimbav, prin Consiliul Local, semnatară a Contractului prin primar, care acordă Operatorului pentru
o perioadă determinată dreptul şi obligaţia de prestare a Serviciului.
orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, de care
deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa
deşeu provenit din industrie, comerţ, sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi
similare cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta
deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe
deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale
ori civile, care nu este încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare
orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu
deşeu provenit din gospodării/locuinţe; deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile
15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
deşeu menajer şi similar - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar cu
deşeul menajer şi care este generat pe raza oraşului Ghimbav
deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau
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Lucrări

50.

Modificare
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preţuri şi tarife
Operator
Plan
de Investiţii
Principiul
Continuităţii
Precolectare

51.
52.

Preselectare
Producător

53.
54.

Salubrizare
Sistem public
de salubrizare
Situaţii
Financiare
Sortare

46.
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56.

58.
59.

Staţie
de transfer
Tarif
Terţ

60.

Tratare

61.

Utilizator

62.

Zi Lucrătoare

57.

categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase
deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau
pentru alte scopuri
echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Legii 211/2011, inclusiv
toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în
momentul în care acestea devin deşeuri
deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere,
exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere
subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre
provenite de la animale
componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu
mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului
deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile
verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă
deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele
obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, referitor la preluarei şi transport
producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie
înseamnă implementarea unui model instituţional la nivel regional, adecvat pentru a grupa Serviciul de
salubrizare a localităţilor legate de Ariile de Dezvoltare în cadrul unui operator comun
drumuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat
drumurile naţionale, judeţene, municipale şi oraşulle
perioada de valabilitate a Contractului, astfel cum poate fi modificată la un moment dat
durata de viaţă, în condiţii de utilizare normală, a fiecărui bun
activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate
consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de
transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz
cuprinde toate evenimentele externe, absolut ireversibile şi imprevizibile care nu sunt sub controlul Părţilor şi
care au efect negativ asupra capacităţii lor de a-şi exercita sau realiza drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale. Astfel de evenimente de Forţă Majoră pot fi (cu titlu exemplificativ, şi nu limitativ): inundaţii,
cutremure, furtuni, trăznete, incendii, epidemii, crize economice naţionale, regionale sau globale, explozii sau
alte catastrofe naturale; orice altă circumstanţă extraordinară, care nu poate fi prevăzută şi evitată, incluzând
acte de război (declarat sau nu), răscoale, dezordine publică,; orice act de expropriere, naţionalizare,
confiscare sau rechiziţionare a Concesiunii, a Operatorului/acţiunilor Operatorului/patrimoniului Operatoru
lui, în parte sau în întregime
colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi
îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora
parametri ai Serviciului, realizaţi de operatorul acestuia, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate,
urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei
reprezintă un document sub formă de listă, care cuprinde enumerarea existenţei cantitative şi valorice a
mijloacelor pe care le deţine în proprietate/gestiune/folosinţă o persoană juridică
act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunosc calitatea de Operator de servicii/activităţi de
utilităţi publice, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice ori una sau
mai multe activităţi specifice acestuia, într-una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale
totalitatea activităţilor necesare pentru proiectarea, managementul, fabricarea şi punerea în funcţiune,
construcţia, testarea, repararea şi procurarea oricăror bunuri, materiale, echipamente sau lucrări civile
operaţiune de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor actuale şi a structurii acestora, potrivit metodologiei
elaborate şi aprobate de ANRSC, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura
costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor existente
S.C. ……….. titulară a licenţei de operare şi a contractului de delegare a gestiunii
document tehnic, economic şi financiar, întocmit de Operator şi avizat de Delegatar, care descrie investiţiile
ce urmează a fi efectuate pe Durata Contractului
principiu care stă la baza asigurării Serviciului materializat prin faptul că Operatorul are obligaţia de a presta
Serviciul Utilizatorilor fără întreruperi parţiale sau totale, cu excepţia cazurilor specifice stipulate în Contract
activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale/solide asimilabile cu
deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti amplasate, în spaţii special amenajate
activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale
orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de
amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri
totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor
ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi
terenurilor aferente prin care se realizează Serviciul de salubrizare
reprezintă situaţiile financiare ale Operatorului elaborate conform Standardelor Româneşti de Contabilitate- şi
Standardelor de Contabilitate Internaţionale, emise anual de Operator
activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării
lor la operatoril economici specializaţi
spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate din aceeaşi localitate/localităţi
distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare/un depozit de deşeuri
reprezintă contravaloarea unităţii de măsură a Serviciului prestat de Operator
se referă la orice altă persoană sau entitate, incluzând atât persoanele fizice cât şi cele juridice, altele decât
Operatorul şi Delegatarul
totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii
volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor
persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de Serviciu, în
condiţiile legii
înseamnă orice zi lucrătoare conform Legii

tab. S3

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ
Lg.
1
31
51

OG
2

RANG
OUG
HG
3
4

AN
Ord.
5

856

6
1990
1991
1994
1998
2001
2001
2001
2002

170
2.293

2003
2004
2004

273
213
215
544
5

333

195
196

2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006

621
195
273
51
101
319
34
1.789
109

2007
2007
2007

82
111
112
745

2015
2007
2007
2007

235

1.061
132
211
109
527
99
249

2008
2010
2011
2011
2013
2014
2015

DENUMIRE

Cod

7

8
AN1
AN2
AN3
AN4
AN6
AN7
AN8
AN9

privind societăţile comerciale
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Legea administraţiei publice, actualizată.
Legea privind accesul la informaţiile publice.
privind procedura somaţiei de plată
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia personalului
privind gestionarea anvelopelor uzate
privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor
lemnoase
privind protecția mediului
privind fondul pentru mediu
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Legea-cadru a descentralizării
Legea finanţelor publice locale, actualizată.
Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, republicată.
Legea Serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată.
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
privind atribuirea contractelor de achizițe publică, contractelor de lucrări publice, şi
contractelor de servicii de concesiune
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizațiilor de mediu
gestionarea uleiurilor uzate
Norme metodologice de stabilire/ajustare/modificare a tarifelor serviciului de salubrizare
a localităţilor
Regulament -cadru a serviciului de salubrizare a localităţilor
Caiet de sarcini - cadru a serviciului de salubrizare a localităţilor
Contract - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
pentru aprobarea Regulamentului de licențiere în domeniul Serviciilor Comunitare de
Utilităţi Publice
privind transportul deșeurilor pe teritoriul României
privind colectarea selectivă
privind regimul deşeurilor
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
pentru modificarea și completarea Legii 101/2006
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

AN10
AN11
AN12
AN13
AN14
AN15
AN16
AN17
AN18
AN19
AN20
AN21
AN22
AN23
AN24
AN25
AN26
AN27
AN28
AN29
AN30
AN31
AN32
AN33
AN34
AN35

tab. S4
Nr.
crt.
0
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL PRIVIND:
1
EDUCAŢIA
SERVICIILE
SOCIALE
pentru
PROTECŢIA:

2

3

copilului
persoanelor cu handicap
persoanelor vârstnice
familiei
altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială

SĂNĂTATEA
CULTURA
TINERETUL
SPORTUL
ORDINEA PUBLICĂ
SITUAŢIILE DE URGENŢĂ
PROTECŢIA şi REFACEREA MEDIULUI
CONSERVAREA, RESTAURAREA şi PUNEREA în VALOARE a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor
publice şi rezervaţiilor naturale
DEZVOLTAREA URBANĂ
EVIDENŢA PERSOANELOR
PODURILE şi DRUMURILE PUBLICE
ALIMENTARE
gaz combustibil natural
cu:
energie electrică

SERVICIILE
COMUNITARE
de
UTILITĂȚI

alimentare cu apă și canalizare
SALUBRIZARE a LOCALITĂȚILOR
iluminat public
tansport public local de călători
alimentare cu energie termică, în sistem centralizat

PUBLICE
16.
17.
18.
19.
20.

administrarea domeniului public și privat, de interes local

SERVICIILE DE URGENŢĂ DE TIP SALVAMONT, SALVAMAR ŞI DE PRIM AJUTOR
ACTIVITĂŢILE DE ADMINISTRAŢIE SOCIAL-COMUNITARĂ
LOCUINŢELE SOCIALE și CELELALTE UNITĂŢI LOCATIVE AFLATE în PROPRIETATEA oraşului Ghimbav sau în
ADMINISTRAREA sa
PUNEREA în VALOARE, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza oraşului Ghimbav
ALTE SERVICII PUBLICE STABILITE PRIN LEGE

tab. S5
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

EXIGENŢE/CERINŢE FUNDAMENTALE
CATEGORIE
1
PREVEDERI
legale
privind:

PRINCIPII
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

CERINŢE

29.

30.

OBIECTIVE
urmărite

DOMENIU/DENUMIRE
2

Administraţia publică locală.
Descentralizarea administrativă şi financiară.
Dezvoltarea regională.
Finanţele publice locale.
Autonomiei locale, în ceea ce priveşte deciziile cu privire la Serviciu
Descentralizării, în procesul adoptării deciziilor privind realizarea Serviciului
Dezvoltării durabile şi al corelării cerinţelor cu resursele.
Administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a oraşului Ghimbav şi a banilor publici.
Transparenţei şi responsabilității publice, incluzând participarea şi consultarea cetăţenilor.
Responsabilității faţă de cetăţeni şi al legalității.
Adaptabilității la cerinţele utilizatorilor.
Tarifării echitabile, corelată cu calitatea şi cantitatea Serviciului/activității prestat/prestată.
Respectării reglementărilor specifice din domeniul Serviciului/activității prestat/prestată, mediului/sănătăţii populaţiei.
Asigurării calităţii şi continuităţii Serviciului, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
Liberului acces la informaţiile privind Serviciului/activității prestat/prestată
Asocierii intercomunitară, autoritatea administrației publice a oraşului Ghimbav având toate competențele în a hotărâ
asupra asocierii intercomunitare, cu una/mai multe UAT-uri, pentru realizare Serviciului/activității prestat/prestată
Poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului,
în oraşul Ghimbav, prevederile actelor normative aprobate prin hotărâri ale autorității deliberative a acesteia fiind
obligatorii pentru toate părțile participante la prestarea Serviciului/activității prestat/prestată
Prevenirii - în oraşul Ghimbav, prevederile actelor normative aprobate prin HCL stabilesc ierarhizarea activităţilor de
gestionare a deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanței care trebuie acordată, respectiv, minimizarea cantităţilor
→tratarea în scopul recuperării→tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranță pentru mediu.
Măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizãrii BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu
presupun costuri excesive") în oraşul Ghimbav, orice activitate (inclusiv cele pentru gestionarea deşeurilor), ţine cont
de tehnologiile disponibile/aplicabile pe plan local, cerinţele pentru protecţia mediului, în realizarea
Serviciului/activității prestat/prestată alegându-se și aplicându-se doar măsuri fezabile din punct de vedere economic.
Proximității, corelat cu principiul autonomiei, autoritatea deliberativă putând hotără ca fracțiunea biodegradabilă,
hârtia și plasticul, să fie supuse unor trepte, preliminare, de tratare, în locația special amenajată pe teritoriul oraşului
Ghimbav.
Subsidiarităţii (corelat şi cu principiul proximității şi cu principiul autonomiei) autoritatea administrației publice a
oraşul Ghimbav având competențele de a lua decizii privind prestarea Serviciului/activității, pe baza criteriilor stabilite
la nivel regional şi naţional.
Integrării, în oraşul Ghimbav utilizatorii Serviciului/activității prestat/prestată fiind și operatori activi de mediu, la
nivelul propriului habitat și în locațiile instituțiilor publice .
Realizarea condiţiilor necesare asigurării satisfacerii interesului general al comunităţii oraşului Ghimbav, în mod
cât mai complet.
Mărirea gradului de confort/sănătate publică, respectiv esteticii/aspectului salubru/civilizat al oraşului Ghimbav.
Întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţii oraşului Ghimbav.
Asigurarea dezvoltării durabile a oraşului Ghimbav.
Ridicarea gradului de civilizaţie, confortului şi a calităţii vieţii
Asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii
tehnico - edilitară.
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă/realizarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor prin asigurarea igienei şi sănătăţii
acesteia.
Dezvoltarea durabilă a Serviciului/activității prestat/prestată, și protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.

tab. S6
C
O
D
1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

ACTIVITATE
Denumire

2

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor
Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare
Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau

Conform
L 99/2014
Art.
3

Al.
4

Lit.
5

2

(3)

a)

2

(3)

b)

2
2
2
2
2

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

c)
d)
e)
f)
g)

A8
A9
A10
A11
A12

de îngheţ
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau
către instalaţiile de neutralizare
Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii
publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, DEEE etc.)
Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare
Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale/similare
Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

2

(3)

h)

2

(3)

i)

2
2
2

(3)
(3)
(3)

j)
k)
j)

tab. S7
PARTICULARITĂȚI ale Serviciului

Nr.
crt.
0

1

1.

ARE
caracter:

2.

3.

4.
5.
6.

2

3

economico-social
tehnico-edilitar
permanent şi regim de funcţionare continuu, care poate avea caracter de monopol
în responsabilitatea de înfiinţare, organizare şi coordonare a autorității administrației publice a oraşului Ghimbav
înfiinţat/organizat/coordonat conform hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativă a oraşului Ghimbav
organizat pe principii economice şi de eficienţă
supus regimului juridic al serviciilor universalitate
publice de interes general, fiindu-i
continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale
aplicabile obligaţiile de
reglementate
serviciu public, definite de
adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung
ESTE:
exigenţele/cerinţele fundamentale
accesibilitate egală şi nediscriminatorie, în condiţii contractuale reglementate
ale acestora, respectiv:
transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor
pe baza principiului «beneficiarul plăteşte»
prestat:
de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează în baza reglementărilor
de drept public sau privat
prin exploatarea/administrarea unei infrastructuri tehnico edilitare adecvate
cuantificabil, necesitatea cuantificării fiind necesară, cel puțin, pentru a permite evaluarea corectă a modului în care
este satisfăcută necesitatea utilizatorului şi pentru a permite acestuia, controlul manierei, modului, în care se desfăşoară
activitatea acestuia
satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale
sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii
protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor
funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a Serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică şi în
ASIGURĂ,
conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor
prin modul
management
introducerea unor
de
metode moderne de:
elaborare/implementare a strategiilor/politicilor/programelor şi/sau proiectelor din sfera SCUP
organizare,
dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al oraşului Ghimbav, şi protecţia şi
administrare
conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare
şi gestionare:
informarea şi consultarea comunităţii oraşului Ghimbav, beneficiară a acestui serviciu
respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial şi reglementarea comportamentului de
monopol
RECUPERAREA costurilor de exploatare/investiţie se realizează prin preţuri şi tarife reglementate și/sau taxe speciale
RĂSPUNDE unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică
ARIA de ACOPERIRE este dimensionată strict la nivelul oraşului Ghimbav

tab. S8
Nr.
crt.

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CADRU LEGAL PROPRIU de ASIGURARE/FURNIZARE/PRESTARE S.C.U.P.:
Acțiune/Act normativ propriu
S.C.U.P.:
SAaC
SALUB
SIP
SAa
SC
1

2

3

Studiu de oportunitate
Înființare
Modalitate
Directă
de gestiune
Delegată
Hotărâre de dare în administrare
Propriu zis
Contract de A regulament serviciu
delegare
N caiet de sarcini serviciu
a gestiunii
E inventarul sistemului public concesionat
xe proces verbal de predare-primire inventar
Contract de Casnic
prestare
Instituție publică
serviciu
Agent economic
Casnic
Tarife
Instituție publică
Agent economic
Strategie proprie a Serviciului

4
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.

5
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.

6
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.

7
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.

SADPP

HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.
HCL nr.

tab. S9
Nr.
crt.

ARIA SERVICIULUI - DATE CARACTERISTICE
PROPRII
Denumire /Valori

Standard

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1
2
DENUMIRE
RANG
JUDET
AMPLASAMENT
SEDIU
Primărie
Consiliu Local
COD POSTAL
LOCALITĂȚI AFERENTE
SUPRA
total
FAȚĂ
intravilan
extravilan
POPULAȚIE
gospodării (case individuale)
locuințe bloc
NUMĂR
grădinițe
de:
școli
instituții publice
agenți economici
ACCES
drum național
C.F.R.
alimentare cu apă/canal
SERVICIU salubrizare
PUBLIC
iluminat public
de:
transport local de călători
TELE
fixă
FONIE
mobilă
INTERNET
ACTIVITĂȚI
DESFĂȘURATE

30.

OPORTUNITĂȚI OFERITE

3

GHIMBAV
ORAŞ
BRAŞOV
Situat la nord – vest de zona central a Depresiunii Bârsa, la 7 km de Municipiul Braşov
Oraş Ghimbav, str. Lungă nr. 69
Oraş Ghimbav, str. Lungă nr. 69
507075
Ghimbav
2.380 ha.
1048,12 ha.
1781,88 ha.
6.140
1.030
970
1
1
6
131
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Învățământ, sănătate, diverse servicii, agricultură, industrie uşoară, metalice,
activităţi industriale, comerţ, servicii de transport
Facilități fiscale, posibilităţi de parteneriate în realizarea unor proiecte de investiţii.

tab. S10
ACTIVITATE
Denumire

C
O
D
1
A1
A2
A6
A7
A9

Conform
L 99/2014

2

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ
Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii
publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

tab. S11
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
n...

INVENTAR UTILIZATOR din categoria CASNIC
Adresă
Nr
Observaţii
Localitate Stradă Nr. Bl. Sc. Apt. pers.
1

2

3

4

5

6

7

tab. S12
Nr.
crt.

0
1.
2.
3.
4.

UAT→
Localitate aferentă→
Instituție publică↓
1

Primărie

Consiliu Local
Școală
Grădiniță

GHIMBAV
Ghimbav
2

1
1
1
1

8

Art.
3

Al.
4

Lit.
5

2

(3)

a)

2

(3)

b)

2
2

(3)
(3)

f)
g)

2

(3)

i)

5.
6.

Dispensar uman
Poliție

1
1

tab. S13
INVENTAR UTILIZATOR din categoria AGENT ECONOMIC
Denumire
Sediu social
Obiect de activitate Observații
Jud. Localitate Stradă nr.

Nr.
crt.
0
1.
2.
n…

1

2

3

4

5

6

tab.S14
Nr.
crt.

Localitate
Ghimbav

Satu
Nou

Denumire

1

2

3

CĂI de CIRCULAȚIE
Stradă
L l S TÎ Trotuar aferent
L l
S TÎ
m.

0
1.
n...
TOTAL

4

5

m2
6

m.
7

8

9

m2
10

Deszăpezire

11

12

Activitate
Măturat

13

Curățat
rigolă
14

TÎ - Tip Îmbrăcăminte.

tab. S15
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.

CONTRACT de DELEGARE a GESTIUNII
1

2

denumirea părților contractante
obiectul contractului
durata contractului
drepturile și obligațiile părților contractante
programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitari, dezvoltări de capacitati, obiective noi și al
lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric
sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări,
reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora
indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și
regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții
tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora
modul de tarifare și încasare a contravalorii Serviciului
nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz
răspunderea contractuală
forța majoră
condițiile de redefinire a clauzelor contractuale
menținerea echilibrului contractual
condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii
administrarea patrimoniului public și privat preluat
structura forței de munca și protecția socială a acesteia
alte clauze convenite de părți, după caz
regulamentul Serviciului
caietul de sarcini privind prestarea Serviciului
inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a oraşuluia Ghimbav, aferente
Serviciului
procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la Nr. crt. 21
regulamentul de organizare și funcționare al operatorului

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

C
L
A
U
Z
E

A
N
E
X
E

23.

tab. S16
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DOCUMENT

ACȚIUNE

ENTITATE

1

2

3

Expunere
de
motive

Elaborare
Avizare

Inițiator propunere
Comisie de specialitate din cadrul consiliului local Ghimbav
Secretarul oraşului Ghimbav
Inițiator propunere
Secretarul Primăriei Ghimbav
Consiliului local Ghimbav

Proiect
de
hotărâre
Hotărâre

Elaborare
Dezbatere publică
Analiză
Aprobare
Avizare
Ducere la îndeplinire

Instituția prefectului județului Brașov
Primarul oraşului Ghimbav

ANTET
ROMÂNIA
JUDETUL BRASOV
PRIMARIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 69
EXPUNERE de MOTIVE,
privind

reactualizarea cadrului juridic local incident serviciului de salubrizare
în

aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav

Obiectul prezentei expuneri de motive este constituit de situaţia serviciului de salubrizare a orașului
Ghimbav, jud. Braşov, în general, în mod special find în discuţie situaţia documentaţiilor constitutive ale cadrului
juridic local, şi a acţiunilor/activităţilor care trebuiesc implementate/aplicate/respectate/monitori zate şi controlate,
rezultate în procesul de materializare a prevederilor acestui cadru juridic local.
Dat fiind faptul că:
I. În conformitate cu prevederile Legii 215/2001, legea administrației publice, republicată, autoritatea deliberativă
a orașului Ghimbav are obligația să asigure cadrul legal, local, necesar furnizării/prestării serviciilor comunitare
de utilități publice.
II. La momentul actual, la nivelul orașului Ghimbav, sunt asigurate, şi furnizate/prestate, următoarele servicii
comunitare de utilităţi publice:
II.1 serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
II.2 serviciul de salubrizare;
II.3 serviciul de iluminat public;
II.4 serviciul de administrare a domeniului public şi privat, de interes local.
III. Serviciul de salubrizare a orașului Ghimbav este prestat în modalitatea gestiunii indirecte, de către un agent
economic care îndeplineşte condiţiile de operator al serviciului de salubrizare.
IV. Legislaţia incidentă serviciului de salubrizare a suferit modificări, şi completări, semnificative, respectiv, au
fost modificate şi completate:
IV.1 Legea 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.
IV.2 Legea 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor.
V. Legislaţia naţională incidentă serviciului de salubrizare a localităţilor pune un accent deosebit, printre altele, pe
recuperarea/reciclarea/revalorificarea materialelor refolosibile din masa de deşeuri,
rezultă necesitatea, şi obligativitatea, ca autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav să adapteze
prevederile documentaţiilor constitutive ale cadrului juridic local incidente/aplicabile serviciului de
salubrizare a orașului Ghimbav, la/conform prevederilor actelor legislative valabile/aplicabile la nivel
naţional.
Având în vedere cele mai sus menționate, precum și:
I. Prevederile din Legea 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, respectiv ale:
1. ART.8
Alin.(1) Autoritățile administrației publice locale au competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce
priveste înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice, precum și
în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică
sau privată ale unităților administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.
Alin.(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor comunitare de utilități publice,
autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:
lit.a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare,
extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor
noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
lit.b) coordonarea proiectării și executiei lucrărilor tehnico edilitare, în scopul realizării acestora într-o conceptie
unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitățior, de amenajare a teritoriului,
urbanism și mediu;
lit.d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor comunitare de utilități publice și darea în administrare sau,
după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora;

lit.i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciilor comunitare de utilități
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare
ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
lit. j) stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea
normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
II. Prevederile din Legea 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv ale:
1. ART.2
Alin.(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.
Alin.(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciul de salubrizare, se
organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Alin.(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;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheţ;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj
sau către instalaţiile de neutralizare;
i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,
instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente
electrice şi electronice etc.);
j) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
k) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare;
l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
2. ART.6
Alin.(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/...... au competenţe exclusive în ceea ce
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor,
având următoarele atribuţii în domeniu:
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;
b) 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;
c) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile comerciale pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau
pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente;
d) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a
regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
e) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor,
în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;
f) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în
vigoare;
g) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
h) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor economici responsabili pentru
realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice,
bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege.
3. ART.30

Alin.(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte,
altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006:
a) prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor
administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii;
b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor
de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art.2 alin.(3), fără respectarea
procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;
c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a
localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă.
Alin.(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către
primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului.
III. Necesitatea asigurării/prestării serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav în condițiile prevăzute de
legislația incidentă acestuia, în vigoare, și la niveluri de calitate, care să asigure, nu în ultimul rând, protecția
utilizatorului,
Propun, și susțin, aprobarea proiectului de hotărâre privind:
1. Actualizarea/modificarea prevederilor documentelor care constituie cadrul juridic local al serviciului de
salubrizare a orașului Ghimbav.
2. Începerea tuturor procedurilor necesare în scopul implementării modalităţii de gestiune delegată de
prestare a serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav.

PRIMAR,
TOMA DOREL

ANTET
ROMÂNIA
JUDETUL BRASOV
PRIMARIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 69

HOTĂRÂRE
privind
aprobarea începerii procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav
Consiliul local al orașului Ghimbav, jud. Brașov, întrunit în şedința sa ordinară în data ................2017, la
sediul său din orașul Ghimbav,
1. Analizând nota de fundamentare privind asigurarea cadrului juridic local, aferent prestării serviciului de
salubrizare al orașului Ghimbav.
2. Ținând cont de avizul de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Ghimbav, precum și de discuțiile și
propunerile formulate în ședința de față.
3. Văzând prevederile actelor normative incidente serviciului de salubrizare a localităților, respectiv prevederile:
3.1 Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice.
3.2 Legii nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, legea serviciului de salubrizare a
localităţilor.
3.3 Ordinului 109/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea metodologiei de stabilire,
modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților.
3.4 Ordinului 111/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților.
3.5 Ordinului 112/2007, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităților.
3.6 Ordinului 82/2015, al preşedintelui A.N.R.S.C., pentru aprobarea regulamentul-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților.
3.5 H.G. 1.470/2004 – Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
3.6 Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), şi alin.(6), art.45 alin.(3), art. 47 şi art. 49, din Legea nr. 215/2001,
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 APROBĂ:
(1) Studiul de oportunitate privind actualizarea cadrului juridic local, incident serviciului de salubrizare a oraşului
Ghimbav – Anexa 1 la prezenta hotărâre.
(2) Prestarea serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav în modalitatea gestiunii delegate.
(3) Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav prin procedura licitaţiei publice.
(4) Activităţile serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav, a cărui gestiune va fi delegată, sunt:
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;
b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheţ.
(5) Contractul de delegare gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav – Anexa 2 la prezenta hotărâre.
(6) Regulamentul serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav – Anexa 3 la prezenta hotărâre.
(7) Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav – Anexa 4 la prezenta hotărâre.
(8) Modelele de contract de prestare a serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav – Anexa 5 la prezenta
hotărâre.
ART.2 Fişa de date a achiziţiei publice va fi supusă spre aprobare Consiliului Local Ghimbav doar după aprobarea
documentaţiei de atribuire de către Agenţia Naţională de Achiziţii Publice – A.N.A.P..

ART.3 Se împuternicește D.l Toma Dorel, primar al orașului Ghimbav, să semneze, în numele și pe seama orașului
Ghimbav, contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, cu operatorul serviciului declarat câştigător
în urma finalizării procedurii licitaţiei deschise, doar pe baza dovezii deținerii de către acesta a licenței de operare a
serviciului de salubrizare în aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, eliberată de către A.N.R.S.C..
ART.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire Primarul orașului Ghimbav, prin compartimentele
funcţionale din aparatul propriu de specialitate.
ART.5 Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6 Secretarul orașului Ghimbav va comunica, în termen, prevederile prezentei hotărâri, persoanelor şi
instituţiilor interesate, şi o va face publică prin afişaj în locurile special amenajate.

Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de :
1. ….. voturi pentru;
2.…….voturi contra; 3.…….voturi abţineri,
din numărul de ...... consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul de 15 consilieri aleşi.

Nr........./......./......./2017
SECRETAR

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ,
Consilier,

5 ex.: 1ex. Prefectura Bv.; 1 ex. Primar; 1 ex. Contabilitate; 1 ex. Evidența hotărârilor; 1 ex. Multiplicare și
difuzare.

ANEXA nr. 3 la H.C.L. Ghimbav nr…./.......2017

REGULAMENTUL
SERVICIULUI de SALUBRIZARE a orașului GHIMBAV
PREAMBUL
1. Prezentul REGULAMENT:
a) face parte din documentaţia aferentă asigurării/prestării serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav;
b) constituie anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav;
c) constituie un document având caracter public, cu toate urmările impuse de această calitate.
2. Legislaţia incidentă, specifică şi conexă, serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav, care constituie temeiul
legal utilizat la elaborarea, şi aprobarea prezentului REGULAMENT, este prezentată în tab. 1.
3. Abrevierile şi prescurtările utilizate, au semnificaţiile prezentate în tab. 2.
4. Activităţile serviciului, care face obiectul prezentului regulament, sunt cele prezentate în tab. 3.
5. Termenii, şi abrevierile, utilizaţi au înţelesurile din tab. 4.
6. În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare a acestei
comune este realizată pe baza principiilor prezentate în tab. 5.
tab. 1

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lege
1
31
51

Rang
OG HG
2
3

An
Ordin
4

273
213
215
544
5
856
621
195
273
51
101
319
109
82
111
112
132
211
99
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

5
1990
1991
1994
1998
2001
2001
2001
2002
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2015
2007
2007
2010
2011
2014

Denumire

Cod

6

7
AN1
AN2
AN3
AN4
AN6
AN7
AN8
AN9

privind societăţile comerciale
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Legea administraţiei publice, actualizată.
Legea privind accesul la informaţiile publice.
privind procedura somaţiei de plată
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Legea-cadru a descentralizării
Legea finanţelor publice locale, actualizată.
Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, republicată.
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată.
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Norme metodologice de stabilire/ajustare/modificare a tarifelor serviciului de
salubrizare a localităţilor
Regulament -cadru a serviciului de salubrizare a localităţilor
Caiet de sarcini - cadru a serviciului de salubrizare a localităţilor
Contract - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
privind colectarea selectivă
privind regimul deşeurilor
pentru modificarea și completarea Legii 101/2006
tab. 2
TERMEN/SINTAGMĂ
Sens
3

IA
1

Abreviere
2

A

ANRSC

Utilizator din categoria Agent Economic
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciilel Comunitare de Utilităţi Publice.

A1-7
CDP
Contract
CP
CPC
CS
CS
CSA
CSI
DVT
EX
Σ
IA
IP
IPD

Activităţile Serviciului, permise în aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav.
Cantitate de Deşeuri Produsă
Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav.
Contract de Prestare
Capacitate de Precolectare/Colectare
Caiet de Sarcini al serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav.
Utilizator din categoria CaSnic
Utilizator din categoria CaSnic, Asociaţie
Utilizator din categoria CaSnic, Individual
Durata de Viaţă Tehnică.
EXistent
Total
Index Alfabetic
Utilizator din categoria Instituţie Publică
Indice de Producere a Deşeurilor

AE

C

D
E

I

UM
4

To.

m3
buc.
buc.
buc.

m3/zixpers.

AN10
AN11
AN12
AN13
AN14
AN15
AN16
AN17
AN18
AN19
AN21
AN22
AN23

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

L
N
P

R

S
V

LA
NC
PAF
PPC
ROF
ROI
RPC
RS
Serviciu
VTDM

Localităţi Aferente
NeCesar
Populaţie AFerentă
Punct de Precolectare/Colectare, centralizată, a deşeurilor
Regulament de Organizare şi Functionare al Operatorului
Regulament de Ordine Interioară a al Operatorului
Recipient de Precolectare/Colectare
Regulamentul Serviciului de salubrizare a orașului Ghimbav.
Serviciul de salubrizare a orașului Ghimbav..
Volumul Total de Deşeuri Municipale colectate

buc.
buc.
buc.

tab. 3
ACTIVITATE
Denumire

C
O
D
1
A1
A2
A3
A4
A5

2

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ
Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii
publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, DEEE etc.)

Conform
L 99/2014
Art.
3

Al.
4

Lit.
5

2

(3)

a)

2

(3)

b)

2
2

(3)
(3)

f)
g)

2

(3)

i)

tab. 4
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.

NOŢIUNE
2
Aria de Competenţă
Teritorială
Aria Delegării
Autoritate de
Reglementare
competentă
Bunuri

9.

Bunuri
de Retur
Bunuri de Retur
prin accesiune
Bunuri
de preluare
Bunuri
proprii
Bunuri
Publice

10.

Compost

11.
12.

14.

Colectare
Colectare
selectivă
Contract de prestare
Curăţarea
zăpezii/gheţii

15.

Delegare

16.

Delegatar/Autoritate
Delegantă
Deşeu

6.
7.
8.

13.

17.
18.
19.
20.
21.

Deşeu asimilabil
cu deşeul menajer
Deşeu biodegradabil
Deşeu din construcţii
şi demolări
Deşeuri de ambalaje
Deşeu

SEMNIFICAŢIE
3
teritoriul aflat în limitele administrative ale Delegatarului
Aria de Competenţă Teritorială a Delegatarului, în cadrul căreia este prestat Serviciul
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC
totalitatea imobilizărilor corporale deţinute în proprietate sau utilizate de Operator în legătură cu prestarea
serviciului
bunurile publice şi/sau private ale Delegatarului, care există sau care urmează să fie construite, concesionate
Operatorului pe durata Contractului
bunuri construite şi finanţate de către Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente
mijloace fixe, bunuri mobile şi imobile, dobândite sau construite de Operator, având ca singur scop prestarea
serviciului
înseamnă alte bunuri decât cele menţionate la pct. 5 şi 7 şi care aparţin Operatorului, şi care rămân în
proprietatea Operatorului la încetarea Contract, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel
orice bunuri care, conform Constituţiei României şi Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, constituie „bunuri proprietate publică”,
făcând parte din sistemele publice aferente serviciului
produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a
componentei organice din deşeurile supuse compostării
strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor
colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de
plastic, recipiente, containere compartimentate
contractul încheiat între Operator şi Utilizator
operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă/gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul
asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă
dreptul exclusiv de a: a. presta Serviciul în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante; b.
exploata, întreţine şi administra bunurile delegate, precum şi investiţiile privind reabilitarea bunurilor
existente şi cu extinderea Ariei Delegării.
orașul Ghimbav, prin Consiliul Local, semnatară a Contractului prin primar, care acordă Operatorului pentru
o perioadă determinată dreptul şi obligaţia de prestare a Serviciului.
orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, de care
deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa
deşeu provenit din industrie, comerţ, sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi
similare cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta
deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe
deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale
ori civile, care nu este încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare
orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu
deşeu provenit din gospodării/locuinţe; deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile

22.

menajer

23.

Deşeu
municipal
Deşeuri
periculoase
Deşeu
reciclabil
Deşeuri de
echipamente electrice
şi electronice
Deşeuri
similare
Deşeuri de
origine animală
Deşeuri
solide
Deşeuri
stradale
Deşeuri
voluminoase
Deţinător
Dezvoltare
Regională
Drumuri Private
Drumuri Publice
Durata Contractului
Durată de
Viaţă Tehnică

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Ecarisare

39.

Forţa
Majoră

40.

Gestionare

41.
42.

Indicatori
de performanţă
Inventar

43.

Licenţă

45.

Lucrări

50.

Modificare
de
preţuri şi tarife
Operator
Plan
de Investiţii
Principiul Continuităţii
Serviciului
Precolectare

51.
52.

Preselectare
Producător

53.

55.
56.

Salubrizare
Sistem public
de salubrizare
Situaţii
Financiare
Sortare

57.
58.

Tarif
Terţ

46.
47.
48.
49.

54.

15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
deşeu menajer şi similar - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar cu
deşeul menajer şi care este generat pe raza orașului Ghimbav
deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau
categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase
deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau
pentru alte scopuri
echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Legii 211/2011, privind
regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă
a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri
deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere,
exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere
subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre
provenite de la animale
componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu
mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului
deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile
verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă
deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele
obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, referitor la preluarei şi transport
producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie
înseamnă implementarea unui model instituţional la nivel regional, adecvat pentru a grupa serviciul de
salubrizare a localităţilor legate de Ariile de Dezvoltare în cadrul unui operator comun
drumuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat
drumurile naţionale, judeţene, municipale şi comunale
perioada de valabilitate a Contractului, astfel cum poate fi modificată la un moment dat
durata de viaţă în condiţii de utilizare normală a fiecărui bun
activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate
consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de
transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz
cuprinde toate evenimentele externe, absolut ireversibile şi imprevizibile care nu sunt sub controlul Părţilor şi
care au efect negativ asupra capacităţii lor de a-şi exercita sau realiza drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale. Astfel de evenimente de Forţă Majoră pot fi (cu titlu exemplificativ, şi nu limitativ): inundaţii,
cutremure, furtuni, trăznete, incendii, epidemii, crize economice naţionale, regionale sau globale, explozii
sau alte catastrofe naturale; orice altă circumstanţă extraordinară, care nu poate fi prevăzută şi evitată,
incluzând acte de război (declarat sau nu), răscoale, dezordine publică,; orice act de expropriere,
naţionalizare, confiscare sau rechiziţionare a Concesiunii, a Operatorului/acţiunilor Operatorului/
patrimoniului Operatorului, în parte sau în întregime
colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi
îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora
parametri ai Serviciului, realizaţi de operatorul acestuia, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate,
urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei
reprezintă un document sub formă de listă, care cuprinde enumerarea existenţei cantitative şi valorice a
mijloacelor pe care le deţine în proprietate/gestiune/folosinţă o persoană juridică
act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunosc calitatea de Operator de servicii/activităţi de
utilităţi publice, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice ori una sau
mai multe activităţi specifice acestuia, într-una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale
totalitatea activităţilor necesare pentru proiectarea, managementul, fabricarea şi punerea în funcţiune,
construcţia, testarea, repararea şi procurarea oricăror bunuri, materiale, echipamente sau lucrări civile
operaţiune de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor actuale şi a structurii acestora, potrivit metodologiei
elaborate şi aprobate de ANRSC, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura
costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor existente
S.C.MARIENBURG S.R.L., titulară a licenţei de operare şi a contractului de delegare a gestiunii.
document tehnic, economic şi financiar, întocmit de Operator şi avizat de Delegatar, care descrie investiţiile
ce urmează a fi efectuate pe Durata Contractului
principiu care stă la baza asigurării serviciului materializat prin faptul că Operatorul are obligaţia de a presta
Serviciul Utilizatorilor fără întreruperi parţiale sau totale, cu excepţia cazurilor specifice stipulate în Contract
activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale/solide asimilabile cu
deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti amplasate, în spaţii special amenajate
activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale
orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de
amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri
totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor
ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi
terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare
reprezintă situaţiile financiare ale Operatorului elaborate conform Standardelor Româneşti de Contabilitateşi Standardelor de Contabilitate Internaţionale, emise anual de Operator
activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării
lor la operatoril economici specializaţi
reprezintă contravaloarea unităţii de măsură a serviciului prestat de Operator
se referă la orice altă persoană sau entitate, incluzând atât persoanele fizice cât şi cele juridice, altele decât

59.

Tratare

60.

Utilizator

61.

Zi Lucrătoare

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Operatorul şi Delegatarul
totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii
volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor
persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de Serviciu, în
condiţiile legii
înseamnă orice zi lucrătoare conform Legii
tab. 5

PRINCIPIUL:
1

Autonomiei locale, în ceea ce priveşte deciziile cu privire la serviciu.
Descentralizării, în procesul adoptării deciziilor privind realizarea serviciului.
Dezvoltării durabile şi al corelării cerinţelor cu resursele.
Administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a orașului Ghimbav şi a banilor publici.
Transparenţei şi responsabilităţii publice, incluzând participarea şi consultarea cetăţenilor.
Responsabilităţii faţă de cetăţeni şi al legalităţii.
Adaptabilităţii la cerinţele utilizatorilor.
Tarifării echitabile, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului.
Respectării reglementărilor specifice din domeniul serviciului, mediului şi sănătăţii populaţiei.
Asigurării calităţii şi continuităţii Serviciului, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
Liberului acces la informaţiile privind Serviciul.
Poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi al utilizatorului, prevederile actelor normative proprii
stipulând obligativitatea generatorului de deşeuri de a suporta costurile pentru gestionarea acestora.
Prevenirii, în aria delegării, prevederile actelor normative proprii stabilind ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor, în
ordinea descrescătoare a importanţei care trebuie acordată, respectiv, minimizarea cantităţilor→ tratarea în scopul recuperării→ tratarea
şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu.
Măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizãrii BATNEEC (cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive)
în aria delegării orice activitate (inclusiv cele pentru gestionarea deşeurilor), va ţine cont de tehnologiile disponibile/aplicabile pe plan
local, cerinţele pentru protecţia mediului, în realizarea serviciului alegându-se/aplicându-se doar măsuri fezabile din punct de vedere
economic.
Proximităţii, corelat cu principiul autonomiei, Consiliul Local Ghimbav hotărând ca fracţiunea biodegradabilă şi deşeurile reciclabile,
să fie supuse unor trepte, preliminare, de tratare, în locaţia special amenajată, care îi aparţine.
Subsidiarităţii (corelat şi cu principiul proximităţii şi cu principiul autonomiei) Consiliul Local Ghimbav arvând competenţa de a lua
decizii privind gestionarea deşeurilor, pe baza criteriilor stabilite la nivel regional şi naţional.
Integrării, în aria delegării utilizatorii Serviciului fiind şi ,,operatori activi de mediu, la nivelul propriului habitat” .

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1 – Scop. Domeniu de aplicare. Prevederi generale
ART.1 Prezentul regulament:
(1) Este elaborat:
a) conform prevederilor art.36 alin.(6) pct.14, din Legea 215/2001, actualizată şi ale art. 8 alin.(3) lit.g) din Legea
51/2006, republicată;
b) în conformitate cu prevederile actelor normative incidente serviciului, prezentate în tab. 1.
(2) Stabileşte cadrul juridic local cu aplicabilitate, și valabil, doar la nivelul ariei de competenţă a autorităţii
administraţiei publice a orașului Ghimbav, privind prestarea serviciului de salubrizare – denumit în continuare
serviciul, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea acestuia, condiţiile tehnice,
raporturile dintre autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav şi operator, precum şi cele dintre operator şi
utilizatori.
(3) Constituie Anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobat prin H.C.L. Ghimbav.
ART.2 Prevederile prezentului regulament se aplică:
(1) Serviciului prestat în aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, înfiinţat şi organizat de către autoritatea
deliberativă a administraţiei publice locale a acestei comune pentru satisfacerea nevoilor comunităţii orașului
Ghimbav, și care se desfăşoară doar sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţii administraţiei publice a
acestei comune.
(2) La proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul
public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.
ART.3 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, operatorul serviciului și utilizatorii acestuia, precum și
toate persoanele fizice și juridice, inclusiv cele care se supun contravenției de a nu încheia contract de prestare a
serviciului, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
(2) Prevederile prezentului regulament, inclusiv condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Anexa la
prezentul regulament, au un caracter dinamic, CL Ghimbav având competența aprobării şi altor prevederi și valori ale
indicatorilor de performanţă, sau condiţii tehnice pentru serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea
publică a acestora.
ART.4 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, serviciul va fi prestat doar urmare a implementării/
aplicării/respectării următoarelor condiții, îndeplinite cumulativ și în regim de cvasipermanență:

(1) Cadrului juridic, local, aferent asigurării serviciul de salubrizare a orașului Ghimbav, elaborat și aprobat de

Consiliul Local Ghimbav.
(2) Autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav:
a) elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen
mediu şi lung a serviciului, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism,
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a orașului;
b) va implementa sistemul de colectare separată a deşeurilor, urmând a solicita, de la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei sprijin metodologic şi/sau financiar, în condiţiile legii, pentru crearea sistemelor de
colectare separată a deşeurilor, în vederea eliminării şi valorificării acestora;
c) are obligaţia să:
c.1 instituie taxe speciale, şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate
pentru utilizatorii fără contract;
c.2 implementeze/pună la dispoziție/mențină un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase
plastice, metale şi sticlă;
c.3 implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de
sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. c.2, doar în situaţia în care nu este posibilă, din punct
de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare
pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri, se transportă către
staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se
face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.
d) va acorda operatorului dreptul exclusiv de a presta serviciul/activităţilor acestuia, inclusiv prin prevederea acestui

drept în contractul de delegare a gestiunii;
e) va aproba valorile tarifelor stabilite/modificate/ajustate doar în baza fişelor de fundamentare pe elemente de
cheltuieli, întocmite de către operator în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului, elaborate, şi aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRSCUP nr.
109/2007.
(3) Orașul Ghimbav are calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în
recipientele amplasate în propria arie administrativ - teritorială.
(4) Serviciul va fi prestat prin administrarea/exploatarea unor componente ale infrastructurii tehnico-edilitare ale
orașului Ghimbav, care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport a deşeurilor, formează sistemul public de
salubrizare aferent serviciului, sistem concesionat operatorului în baza unui proce verbal de predare-primire, însoțit
de inventarul acestuia, aceste două documente urmând a se constitui ca anexe ale contractului de delegare a gestiunii
serviciului.
(5) Activităţile specifice serviciului se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor structuri specializate,
denumite în continuare operator, licenţiat în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată, cu excepţia activităţilor care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional.
(6) În sensul prezentului regulament, activitățile de colectare a deşeurilor din construcţii şi a deşeurilor de mobilier,
sunt considerate activități cu grad redus de repetabilitate, și vor fi prestate doar:
a) de către operatorul activităţii de colectare şi transport al deşeurilor;
b) la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri,
în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice a orașului Ghimbav.
(7) Atribuirea activităţii 3D se efectuează distinct de celelalte activităţi specifice serviciului de salubrizare.
(8) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului este
prezentată în tab.6, și constituie anexă contractul de delegare a gestiunii serviciului.
tab.6
C
O
D
0
A1
A2

OBLIGATIVITATE CONTRACT/
CATEGORIE UTILIZATOR
Casnic
AE
IP
C.L.
Ind.
Asoc.
1
2
3
4
5
DA
DA
DA
DA

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

DA
DA
DA

A10
A11
A12

DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

ÎNCASARE TARIF
De către:
6
Operator
Operator

7
AAPL

Operator
Operator
Operator

AAPL
AAPL
AAPL
AAPL
AAPL
AAPL

DA
DA
DA
Operator
DA
DA

DA
DA

DA
DA

Operator
Operator
Operator

AAPL
AAPL

Condiții
8

AAPL încasează, prin taxă, doar la cerere operator conform procedură
Operatorul încasează în baza tarifului aprobat și cantității efective, doar la
cerere utilizator
AAPL încasează, prin taxă, doar la cerere operator conform procedură
AAPL încasează, prin taxă, doar la cerere operator conform procedură
AAPL încasează, prin taxă, doar la cerere operator conform procedură
AAPL încasează, prin taxă, contravaloare cuprinsă în bugetul local
AAPL încasează, prin taxă, contravaloare cuprinsă în bugetul local
AAPL încasează, prin taxă, contravaloare cuprinsă în bugetul local
Operatorul încasează în baza tarifului aprobat și cantității efective, doar la
cerere utilizator
AAPL încasează, prin taxă, doar la cerere operator conform procedură
AAPL încasează, prin taxă, doar la cerere operator conform procedură
Operatorul încasează în baza tarifului aprobat și cantității efective, doar la
cerere utilizator

C.L. – Comunitatea Locală
(9) Transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, va fi

efectuat numai de către operatorul licenţiat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori.
(10) 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.
(11) Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile vor fi implementate doar în conformitate cu prevederile
contractului de finanţare.
Secţiunea a 2-a - Accesul la Serviciu
ART.5 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciu, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice în legătură
cu acesta, este garantat tuturor utilizatorilor/potențialilor utilizatori.
(2) Toate persoanele fizice şi juridice, rezidente/având sediul social în aria teritorial administrativă a orașului
Ghimbav, au:
a) garantat dreptul de a beneficia/utiliza de serviciu/serviciul, în condițiile prezentului regulament;
b) drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul.
(3) Este interzisă precolectarea deșeurilor tuturor persoanelor fizice/juridice care nu se încadrează în prevederile alin.
(2), indiferent de categoria de utilizator căreia îi aparțin, în componentele sistemului public de salubrizare al orașului
Ghimbav.
Secţiunea a 3 a –Accesul la informaţiile de interes public
ART.6 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, în aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice din din acest oraș:
(1) Orice persoana are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile legii,
informațiile de interes public.
(2) Autoritea administrației publice a orașului Ghimbav, și operatorul serviciului, este obligată să asigure persoanelor,
la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal, și au obligația:
a) să asigure implementarea/respectarea Legii nr.544/2001în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia;
b) să asigure accesul la informaţiile de interes public, inclusiv în limba minorităţilor, dacă situația locală o impune,
astfel:
b.1 din oficiu, care va fi realizat prin:
- afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al Romaniei sau în
mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie ;
- consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special
destinate acestui scop.
b.2 la cerere, care va fi realizat prin formulare-tip, puse gratuit la dispoziţie persoanei interesate.
c) să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile

de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
d) să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30
de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de
urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10
zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre
acest fapt în termen de 10 zile;
e) să îşi elaboreze propriile regulamente de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii
publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
Notă:
1. H.C.L.-urile Ghimbav cu privire la serviciu vor fi aduse la cunoştinţă publică, şi orice utilizator din aria serviciului are
dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii.
2. Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.
3. Solicitarea și obtinerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și
în format electronic.

Secţiunea a 4 a - Raporturi juridice
ART.7 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Raporturile juridice dintre:
a) autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav şi:
a.1 operator, sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
a.2 utilizatori, sunt stabilite pe baza prevederilor prezentului regulament, fiind de natură administrativă, supuse
normelor juridice de drept public;
a.3 A.N.R.S.C., sunt raporturi de cooperare şi îndrumare metodologică, autoritatea administraţiei publice a
orașului Ghimbav având obligația îndeplinirii corespunzătoarea a măsurilor dispuse de A.N.R.S.C..
b) operator şi:
b.1 utilizatori, sunt de natură contractuală, supuse normelor de drept privat, desfăşurându-se în baza:
- contractelor de prestare, aprobate prin hotărâre a autorităţii deliberative a orașului Ghimbav;

- regulamentului serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative a orașului Ghimbav.
b.2 A.N.R.S.C., sunt raporturi de monitorizare, evaluare şi control privind respectarea:
- condiţiilor de acordare a licenţei de operare a serviciului;
- procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor.
(2) Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului, se constituie ca un capitol distinct în cadrul:
a) prezentului regulament;
b) contractului de delegare a gestiunii serviciului;
(3) Au calitatea de utilizator, beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, ai serviciului, respectiv:
a) comunitatea orașului Ghimbav, considerată în întregul său, în cazul activităţilor de interes general a căror

contractare este realizată de către autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, și a căror contravaloare se
achită de către aceasta, de la bugetul orașului Ghimbav;
b) persoanele fizice și/sau juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului,
în cazul activităţilor a căror prestare poate fi individualizată, care vor utiliza serviciul pe baza unui contract de
prestare a serviciului, încheiat în nume propriu cu operatorul serviciului, și care sunt din categoria:
b.1 utilizator casnic, persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari;
b.2 agenţi economici;
b.3 instituţii publice.

Secţiunea a 5-a - Documentaţia tehnică
ART.8 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Operatorul va deţine, în formă actualizată la zi, cel puțin documentele prezentate în tab.7, la încheierea activităţii,

urmând a proceda la predarea, pe bază de proces-verbal, a întregii arhive pe care şi-a constituit-o, păstrarea de către
acesta a vreunui document original sau copie, fiind interzisă.
(2) Autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav şi operatorul, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică
pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la alin.(1), organizată astfel încât orice document să poată fi găsit în
mod facil.
tab. 7
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

DOCUMENT

ANEXE

1

2

ACTUL CONSTITUTIV al societăţii
STATUTUL societăţii
CERTIFICATE de ÎNREGISTRARE/CONSTATATOARE etc.
AUTORIZAŢIA de FUNCŢIONARE
AUTORIZAŢIE de GOSPODĂRIRE a APELOR
AUTORIZAŢIE de MEDIU
MASTER PLANUL
LISTA de INVESTIŢII aferentă Master Planului
CONTRACT
de
DELEGARE
a
GESTIUNII
Serviciului.

Inventarul Bunurilor
Proces verbal de primire predare a Bunurilor
Inventarul Bunurilor de Preluare
Regulamentul Serviciului.
Caietul de sarcini al Serviciului.
Modele de contract de prestare a Serviciului
Documentaţia de stabilire a tarifelor

LICENŢA de operare
LICENŢĂ de EXECUŢIE/TRANSPORT
PLAN CADASTRAL şi situaţia terenurilor din aria orașului Ghimbav
ACTE de PROPRIETATE
PLANURILE GENERALE cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare.
PLANURILE clădirilor sau construcţiilor SPECIALE.
CĂRŢILE TEHNICE ale construcţiilor
SCHEMELE de FUNCŢIONARE a INSTALAŢIILOR
REGULAMENTUL de ORGANIZARE și FUNCȚIONARE
REGULAMENTUL INTERN
FIȘELE de POST
NORMELE GENERALE şi SPECIFICE de PROTECŢIE a MUNCII
DOCUMENTE referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului.
REGISTRE de CONTROL, de SESIZĂRI şi RECLAMAŢII

Secţiunea a 6-a - Personalul operativ
ART.9
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi

echipamentele specifice destinate prestării serviciului, având ca principală sarcină de serviciu supravegherea sau
asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile
personalului de deservire operativă se trec în fişele postului şi în procedurile operaţionale.

(3) În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu

regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile
personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.
(4) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în procedurile proprii în
funcţie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic.
(4) În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu
regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile
personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.
(5) Conducerea operatorului va deţine, şi menţine, în formă actualizată la zi:
a) organigrama societăţii;
b) documentele din care să rezulte numărul, şi structura, de personal;
c) fişele de post ale personalului angajat;
d) documentele care demonstrează conformarea la prevederile legislaţiei privind securitatea şi sănătatea ocupaţională;
e) regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii;
f) regulamentul intern al societăţii.
(6) Regulamentul intern:
a) va fi întocmit de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz;
b) va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului;
c) îşi va produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
d) va cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:
d.1 reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
d.2 reguli privind respectarea principiului nediscriminării/al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
d.3 drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d.4 procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
d.5 reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
d.6 abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
d.7 reguli referitoare la procedura disciplinară;
d.8 modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
d.9 criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Secţiunea a 4 – a – Prestarea serviciului
ART.10 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Serviciul va fi asigurat/realizat, prin:
a) prestarea, de către operatorul serviciului, activităților permise prin caietul de sarcini al serviciului;
b) prin administrarea/exploatarea, de către operatorul serviciului, componentelor, specifice, aparținând sistemului

public aferent serviciului – concesionat operatorului,
astfel încât să fie realizate, la nivelul utilizatorilor, toate cerinţele prevăzute în prezentul regulament, inclusiv
indicatorilor de performanţă ai serviciului, Anexa 2 la prezentul regulament.
(2) Operatorul serviciului este agentul economic specializat care deține, simultan și în stare de valabilitate, documen
tele specifice care reprezintă acte de autoritate a:
a) autorității administrației publice a orașului Ghimbav, concretizat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului,
aprobat și atribuit prin H.C.L. Ghimbav, document care este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) ANRSC, concretizat prin licența de operare a serviciului, clasa 3, eliberată prin Ordin al președintelui acestei
instituții.
Notă:
1. Durata contractului de delegare a gestiunii:
a. nu poate fi mai mare de 5 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării
investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare;
b. poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice a
orașului Ghimbav o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a
serviciului, pentru realizarea unor investiţii noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a
strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor, care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la
finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor.
2. Prelungirea contractului de delegare se poate face:
a. cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 35 de ani;
b. prin aprobare, în condiţiile de la lit. a., de către autoritatea deliberativă a orașului Ghimbavș
c. printr-un act adiţional încheiat, în condițiile legii, între operator şi orașul Ghimbav.

3. Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu încălcarea dispoziţiilor pct. 1. şi 2., atrage nulitatea de drept a actului
adiţional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii.
4. Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii, şi conduce la organizarea procedurii de selectare a unui operator, în condiţiile prezentului regulament; decizia
retragerii licenţei fiind notificată operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte de retragere, acesta este obligat să presteze,
în această perioadă, serviciul în condiţiile contractului de delegare a gestiunii.
(3) Operatorul îşi poate desfăşura efectiv activitatea de prestare a serviciului numai după semnarea, împreună cu

primarul orașului Ghimbav, contractului de delegare a gestiunii, acțiune condiționată de existența/deținerea licenței
de operare.
(4) Prestarea serviciului va fi realizată doar în condițiile în care operatorul va deţine simultan, şi în permanentă stare
de valabilitate, documentele care constituie temeiul legal al activităţii sale, şi care îi conferă dreptul, şi exclusivitatea,
prestării.
(5) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), operatorul va deţine, în stare de valabilitate, toate acordurile, avizele,
autorizaţiile şi contractele specifice obiectului de activitate, prevăzute de lege.
(6) În procesul asigurării serviciului, autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav păstrează, în conformitate
cu competenţele ce îi revin potrivit legii, prerogativele privind:
a) adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului
public de salubrizare;
b) dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla:
b.1 modul de respectare şi de îndeplinire de către operator a obligaţiilor asumate;
b.2 calitatea, cantitatea şi eficienţa serviciului/activităţilor prestat/prestate;
b.3 respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în Anexa la prezentul regulament;
b.4 respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciu/ activitate;
b.5 modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a
componentelor sistemului public încredințat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.
c) dreptul şi obligaţia de a modifica/adapta/actualiza componentele documentaţiei aferentă prestării serviciului, care

constituie anexe la contractul de delegare a gestiunii serviciului;
d) obligaţia de a verifica periodic următoarele:
d.1 nivelurile de calitate a serviciului/activităţilor prestat/prestate şi aplicarea penalităţilor prevăzute, pentru
neîndeplinirea acestora;
d.2 menţinerea echilibrului contractual;
d.3 asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între operator şi utilizatori;
d.4 limitele minime şi maxime ale profitului operatorului;
d.5 clauzele de administrare, exploatare, întreţinere şi predare a bunurilor publice;
d.6 respectarea programelor de restructurare în scopul limitării efectelor sociale negative ale concedierilor de personal;
d.7 independenţa managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice;
d.8 responsabilitatea autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav privind îndeplinirea propriilor obligaţii.
(7) Operatorul are obligaţia să presteze serviciul astfel încât să asigure:
a) protecţia mediului, apelor, solului şi sănătăţii publice, prin utilizarea doar de mijloace şi utilaje corespunzătoare,

conform cerinţelor autorităţilor competente din domeniile specifice;
b) asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de prin hotărârile/dispoziţiile autorităţii administra
ţiei publice a orașului Ghimbav, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
ART.11 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Operatorul serviciului, subordonat autorităţii deliberative a administraţiei publice a orașului Ghimbav, având
statut de societate comercială cu capital public, integral al orașului Ghimbav, poate fi privatizat, în condiţiile legii, cu
condiţia păstrării obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizării.
(2) Hotărârea privind privatizarea, şi alegerea metodei de privatizare, aparţine consiliului local Ghimbav.
(3) Sunt interzise orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate dintre operatori, indiferent de
modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la:
a) accentuarea caracterului de monopol al serviciului;
b) restrângerea/împiedicarea/denaturarea concurenţei pe piaţa serviciului.
(4) Operatorul serviciului, indiferent de modul de organizare şi/sau forma de proprietate, are calitatea de autoritate
contractantă şi, pe cale de consecință, are obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în
vigoare.
CAPITOLUL II - Asigurarea Serviciului şi condiţii de funcţionare
Secţiunea 1
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.12 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, această activitate va fi prestată în astfel de condiţii
încât să fie asigurate:
(1) Implementarea prevederilor din caietul de sarcini al serviciului.
b) protejarea sănătăţii populaţiei;

c) protecţia mediului înconjurător;
d) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare orașului Ghimbav;
e) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora.
(2) Operatorul va deţine o bază de date actualizată, referitoare la:
a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate;
b) informaţiile privind originea, cantităţile, pe tipuri, destinaţia şi modul de tratare a deşeurilor, date care trebuie să

fie disponibile inclusive pentru a fi puse la dispoziţia autorităţilor competente;
c) cerinţele tehnice generale;
d) măsurile de precauţie necesare.
(3) Operatorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/

utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri
transportate şi codificarea acestora conform legii;
b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe
traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;
c) să proceseze, conform actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate, abandonate pe domeniul
public;
d) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au
fost aprobate prin caietul de sarcini al serviciului.
ART.13 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, prestarea activităţii de precolectare va fi realizată
cu respectarea următoarelor reguli:
(1) Operatorul, cu sprijinul cu autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, are obligaţia să identifice toţi
producătorii de deşeuri, conform prevederilor din caietul de sarcini al serviciului, indiferent de natura acestor deşeuri,
şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare a acestora.
(2) Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri recipientele, precum şi, după caz, sacii
necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor; costurile de achiziţionare a acestora se includ în
tariful activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziţie de
autoritatea administrației publice a orașului Ghimbav.
(3) Precolectarea va fi realizată selectiv, pe tipuri de deşeuri, doar în recipientele puse la dispoziţie de operator,
aferente fiecărui tip de deşeu, sau amestec de deşeuri, conform hotărârilor autorităţii administraţiei publice a orașului
Ghimbav.
(4) Autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav va asigura mijloacele necesare dotării punctelor de
precolectare/colectare centralizate, respectiv recipiente care să asigure capacitatea de precolectare, inclusiv selectivă.
(5) Punctele de precolectare/colectare centralizate, inclusiv recipientele din dotarea acestora, vor îndeplini condiţiile
prevăzute în caietul de sarcini al serviciului.
(6) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii vor fi prevăzute spaţii de realizare a punctelor
centralizate de precolectare/colectare, pe terenuri puse la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice a orașului
Ghimbav; menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de precolectare/
colectare centralizate revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află pe proprietatea acestora,
respectiv operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
(7) Operatorul va:
a) monitoriza existenţa dotării suficiente cu capacităţi de precolectare la toţi utilizatorii, funcţie de categoria acestora,
şi va lua toate măsurile care se impun, inclusiv prin suplimentarea capacităţii de precolectare/ colectare, prin mărirea
numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depun deşeuri
municipale în afara lor;
b) urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.
(8) Numărul de recipiente de precolectare/colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tab. nr. 2 din
Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru
precolectare.
(9) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri vor realiza activitatea de precolectare, potrivit specificului
locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi/sau prin sistemele propuse şi
asigurate de operator.
(10) Fiecare instituţie publică este obligată să:
a) implementeze un program de informare și instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea colectării
selective a deşeurilor, fie prin forțe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi.
Notă:
1. Personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei va fi instruit suplimentar.
2. În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terţi, obligativitatea
implementării programului revine terţei părţi.
b) încheie un contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să garanteze

predarea acestora în vederea reciclării și tratării corespunzătoare, conform legislaţiei specifice în domeniu, fie prin
forțe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi.

Notă:
1. În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor colectate
selectiv, obligativitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv revine terţei părți, în termen de 90 de
zile de la data intrării în vigoare a contractului dintre instituția publică și terța parte.
2. Operatorii economici prevăzuți la pct.1 cu care se vor încheia contractele de predare a deșeurilor colectate selectiv se supun
autorizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
c) țină evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv, deșeurile colectate selectiv urmând a fi cântărite la predare,

iar cantitățile vor fi consemnate într-un registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv, conform modelului
prevăzut în tab.8.
tab.8
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(11) Deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curţi şi grădini, vor fi precolectate/colectate
separat de deşeurile menajere, şi vor fi transportate, în vederea reciclării prin compostare, la un sistem amenajat de
autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav.
(12) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice,
se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la
cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei; este interzis transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând
domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorului serviciului.
(13) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de
îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor
periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice.
Notă:
1. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la
domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.),
pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi.
2. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri
medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.
ART.14 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, prestarea activităţii de colectare va fi realizată cu

respectarea următoarelor reguli:
(1) Colectarea deşeurilor va fi realizată:
a) numai din recipientele asigurate de operator;
b) doar în autospecialele destinate acestei activităţi;
c) conform sistemului, şi programului, de precolectare/colectare adoptat/implementat(separat/neseparat);
d) într-unul din următoarele moduri:
d.1 colectarea ermetică în autospeciale;
d.2 colectarea în containere închise;
d.3 colectarea prin schimb de recipiente;
d.4 colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator;
d.5 alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.
e) la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, în

funcţie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare;
f) cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini al serviciului, aferente acestei activităţi.
(2) Fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale, şi asimilabile acestora, va fi colectată separat în recipiente
special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la staţia proprie de compostare sau la cea pentru care
există un contract de depozitare şi/sau compostare la care este arondat orașul Ghimbav.
(3) Recipientele amplasate pe căile publice pentru colectarea/depozitarea deşeurilor stradale trebuie să fie în număr
suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime, golindu-se periodic, cel puţin o dată la:
a) 3 zile în perioada 1 aprilie1 octombrie;
b) 5 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie.

(4) Colectarea deşeurilor neselecţionate sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor biodegradabile,

după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, va fi realizată conform programului stabilit prin caietul de
sarcini al serviciului, avându-se în vedere următoarele frecvenţe:
a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:
a.1 zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile sanitare cu paturi,
grădiniţe şi creşe;
a.2 la cel mult două zile în celelalte cazuri.
b) la cel mult 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie- cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de

înmagazinare pentru această ritmicitate.
(5) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (3) şi (4) poate fi modificat doar cu aprobarea autorităţii
administraţiei publice a orașului Ghimbav, în baza avizului Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Brașov.
(6) În cazul în care în/lângă recipientele de precolectare/colectare sunt depozitate deşeuri care nu fac obiectul
contractului de prestare, acestea vor fi colectate separat, după caz, utilizatorul urmând a fi înştiinţat, în scris, despre
acest fapt, precum şi despre suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri.
(7) După colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare la staţia de sortare/tratare, fiind
interzis transportul acestora, în scopul depozitării, fără sortarea/tratarea prealabilă a acestora.
(8) Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane
decât operatorul serviciului, constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.
(9) Este interzisă, operatorului, încredinţarea la depozitare a fracţiei valorificabile colectate separat la sursă.
ART.15 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, prestarea activitatea de transport a deşeurilor de
tip municipal, va fi realizată cu respectarea următoarelor reguli:
(1) Transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se
efectuează doar de către operatorul serviciului, cu autospeciale care vor îndeplini, în regim de permanenţă, condiţiile
din caietul de sarcini al serviciului.
(2) Toate deplasările aferente activităţii de transport, vor fi efectuate pe traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc
pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de Consiliul Local Ghimbav; pentru minimizarea
distanţelor de transport, inclusiv cheltuielile aferente, se poate utiliza modalitatea staţiei de transfer.
(3) Pe durata tuturor deplasărilor aferente activităţii de transport, conducătorul auto va deţine, în stare de valabilitate,
toate documentele impuse de legislaţia în vigoare.
(4) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată
utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale
şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice a
orașului Ghimbav, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia,
punctele de precolectare/colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare; pe toată această
perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare, care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi, cu
capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.
(5) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor colectate de la
utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile efectiv realizate.
(6) Operatorul va încărca, în vederea transportului spre depozitul de deşeuri, doar acele deşeuri care îndeplinesc
criteriile de acceptare stabilite de operatorul care administrează depozitul.
Secţiunea a 2-a - Sortarea deşeurilor
ART.16 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, prestarea activităţii de sortare a deşeurilor de tip

municipal va fi realizată:
(1) În scopul:
a) reducerii volumului de deşeuri eliminate prin depozitare, şi implicit a cheltuielilor generate de acestă acţiune;
b) recuperării şi reintroducerii în circuitul economic, sub formă de materii prime, a unor a cantităţi de diverse tipuri
de deşeuri;
c) creării unei surse de venituri pentru desfăşurarea serviciului, generatoare a condiţiilor favorabile unei reduceri a
presiunii financiare asupra tarifului serviciului;
d) realizării ţintelor de recuperare a materialelor reciclabile, din masa de deşeuri, stabilite prin strategia naţională de
gestionare a deşeurilor.
(2) Prin realizarea unor acţiuni specifice acestei activităţi, respectiv:
a) identificarea producătorilor de deşeuri, şi crearea bazei de date care să cuprindă, cel puţin, numele, prenumele/
denumirea utilizatorului, adresa, tipul de deşeuri reciclabile produse, frecvenţa de colectare;
b) informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea tuturor categoriilor de potenţiali utilizatori, cu privire la
necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână:
mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în informare în unităţile de învăţământ, instituţii publice;
c) asigurarea:
c.1 capacităţilor de precolectare/colectare selectivă, atât individuale, cât şi a punctelor de precolectare/colectare
centralizate conform datelor din master planul, şi caietul de sarcini al serviciului;

c.2 transportului, corespunzător tipurilor de materiale colectate selectiv, la depozitul propriu de stocare a acestor
materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializaţi;
c.3 stocarea materialelor recuperate în depozite autorizate de către autorităţile competente în domeniul protecţiei
mediului şi de sănătăţii publice.
d) colectarea separată şi transportarea la staţiile de compostare a deşeurilor predominant de natură organică şi

vegetală;
e) valorificarea materialelor recuperate din masa de deşeuri de tip municipal, prin procedura licitaţiei cu cerere de
oferte;
f) acordarea de facilităţi utilizatorilor care precolectează selectiv deşeurile;
g) asigurarea informării/raportării datelor cerute de instituţiile statului cu competenţe în domeniul gestionării
deşeurilor/serviciului, conform cerinţelor specifice ale acestora.
(3) Prin respectarea/îndeplinirea, de către operator, a obligaţiilor/condiţiilor specificate în caietul de sarcini al
serviciului.
Secţiunea a 3-a
Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor
ART.17 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, prestarea activităţii de organizare a prelucrării,
neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor de tip municipal, va fi realizată:
(1) Conform procedurilor operaţionale proprii ale operatorului, elaborate de acesta şi aprobate de Consiliul Local
Ghimbav, a căror aplicare să conducă la cantităţi de deşeuri, eliminate final prin depozitare, minime, şi realizarea de
venituri care să acopere, cel puţin, valoarea cheltuielilor aferente acestei activităţi.
(2) În instalaţiile proprii exploatate de operatorul serviciului, precum şi/sau în ale unor terţi autorizaţi pentru aceste
activităţi ( indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse acţiunilor componente ale activităţii de prelucrare),
prin utilizarea de metode şi tehnologii de neutralizare avizate din punct de vedere sanitar.
ART.18
(1) În cazul predării deşeurilor municipale, şi a celor asimilabile acestora, în vederea eliminării prin incinerare,

operatorul va întocmi documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele
normative în vigoare.
(2) La neutralizarea prin compostare a deşeurilor organice biodegradabile:
a) se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul pe care se depune compostul, în acest scop, trebuind
asigurate condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri;
b) gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre
instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.
Secţiunea a 4-a- Eliminarea deşeurilor municipale
ART.19 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, modalitatea de eliminare finală a deşeurilor

municipale, şi a celor asimilabile acestora, o constituie depozitarea controlată, și este realizată în condiţiile în care:
(1) Eliminarea finală a deşeurilor municipale, şi a celor asimilabile acestora, prin depozitare, va realizată numai în
locaţiile precizate în autorizaţia de mediu deținută de operatorul serviciului.
(2) Depozitarea deşeurilor va fi realizată exclusiv în depozitele înfiinţate, amplasate, construite, exploatate,
controlate, monitorizate, închise şi urmărite postînchidere conform prevederilor actelor normative în vigoare.
(3) Este strict interzis transportul deșeurilor, în vederea eliminării, fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor
municipale provenite din aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav.
(4) În vederea eliminării prin depozitare, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării acestora în
depozitele autorizate, condiţiile de acceptare fiind cele stabilite de administratorul depozitului, în conformitate cu
dispoziţiile actelor normative în vigoare, fiind interzisă, operatorului, amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface
criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.
(5) Deşeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele locaţii:
a) la locul de producere;
b) în punctele de precolectare/colectare centralizate;
c) în staţiile de transfer, sortare, prelucrare şi tratare, depozitarea temporară a deşeurilor biodegradabile în staţia de
sortare şi transfer fiind permisă pe durate temporale de maximum 24 ore.
(6) Operatorul va întocmi, şi deţine, documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului sortat ce urmează
să fie eliminat prin depozitare.
Secţiunea a 5-a
Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere
ART.20 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Organizarea colectării, transportului, depozitării şi valorificării deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor
menajere, provenite de la persoane fizice şi juridice, constituie sarcina autoritatăţii administraţiei publice a orașului
Ghimbav.
(2) Toate persoanele fizice şi juridice, deţinătoare ambalaje şi deşeurile de ambalaje, au obligaţia să le depună
selectiv, în recipientele inscripţionate corespunzător, amplasate de operator în locuri special amenajate, stabilite de
autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav.

(3) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deşeuri, pe baza unui program de colectare în care vor fi stabilite

zilele şi intervalul orar de colectare, întocmit astfel încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, în acestea fiind incluse şi
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul să poată organiza fluxul
tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile/valorificabile.
(4) Recipientele de precolectare/colectare vor fi amplasate astfel încât să fie uşor accesibile tuturor categoriilor de
utilizatori, manipularea şi depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc
în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locaţiile să fie uşor accesibile operatorului de salubrizare, să se
încadreze în imaginea arhitecturală a zonei şi să poată fi spălate/curăţate/dezinfectate la locul de amplasare.
(5) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel
ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special, de
operator, în acest scop, puncte de colectare care:
a) vor fi amplasate în locaţii care să asigure un acces facil la acestea;
b) vor asigura preluarea DEEE de la posesorii finali şi distribuitori.
(6) Deşeurile voluminoase (mobilier, obiecte de uz casnic, DEEE, deşeuri textile, vegetale, lemnoase etc.):
a) provenite de la persoanele fizice şi juridice, vor fi colectate periodic, conform unui program propus de operator,
aprobat de autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, şi adus la cunoştinţa deținătorilor acestui tip de
deşeu;
b) care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare/colectare a deşeurilor municipale, vor fi colectate
periodic, şi transportate de operator la staţia de sortare, conform unui program stabilit de operator şi aprobat de
autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav;
c) vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operator, în locurile stabilite de autoritatea
administraţiei publice a orașului Ghimbav, și amenajate în acest scop; dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza
spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice
a orașului Ghimbav sau, direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilit, astfel încât să nu fie incomodată
circulaţia rutieră;
d) vor fi colectate direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării, scrise, adresată către operator, cu specificarea
caracteristicilor şi cantităţilor acestora; în această situaţie, operatorul poate să stabilească o altă dată şi oră decât cele
aprobate de autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav în cadrul programelor de colectare a deşeurilor
voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate cu capacitatea de transport
afectată, se justifică din punct de vedere economic.
(7) La finalizarea fiecărei acţiuni de colectare a deşeurilor care fac obiectul prezentei secţiuni, operatorul:
a) va asigura, după caz, curăţenia/spălarea/igienizarea locaţiilor din care s-a realizat colectarea;
b) va deţine o bază de date/evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte, cel puţin:
b.1 data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la staţia de sortare, în vederea sortării;
b.2 punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;
b.3 cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;
b.4 cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;
b.5 cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;
b.6 cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.

Secţiunea a 6-a
Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populației,
generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală
ART.21 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav,
va fi condiţionată de existenţa unui contract de prestare a serviciului, încheiat solicitantul autorizației cu operatorul
serviciului, pentru colectarea deşeurilor rezultate- în autorizaţii vor fi menţionate actele normative care
reglementează gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi regimul deşeurilor periculoase.
(2) Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public şi/sau privat al
orașului Ghimbav.
(3) Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări, sunt deşeuri:
a) solide, rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri;
b) care conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi
bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru
acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele
asemenea;
c) care pot fi tratate atât separat de deşeurile municipale, cât şi împreună cu acestea, cu excepţia cazului în care în
componenţa acestora se regăsesc substanţe sau materiale clasificate ca fiind periculoase;
d) care vor fi colectate prin grija deţinătorului, şi transportate de către operator, în baza unui contract de tip prestări
servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri.
(4) Deţinătorul/producătorul acestui tip de deşeuri are obligaţia de a le precolecta recipiente specializate, proprii sau
puse la dispoziţie de către operatorul serviciului, fiind interzisă depozitarea acestora în recipientele afectate deşeurilor

municipale - recipientele în care se precolectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care au caracter periculos
trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi
inscripţionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Acestea vor fi depozitate numai pe domeniul aparţinând
producătorului de deşeu, în spaţiu îngrădit.
(5) Transportul, în vederea depozitării, deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, va fi realizat numai:
a) cu mijloacele operatorului serviciului, în baza contractului de prestare;
b) în recipientele în care s-a realizat precolectarea, sau mijloace auto prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii,

pentru a nu se produce degajarea prafului/împrăştierea acestora în timpul transportului.
(6) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări, prin a căror manipulare se degajă praf, se
vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie minimă.
(7) Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare
controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deşeuri stabilite prin autorizaţia de mediu.
(8) Deşeurile din construcţii şi demolări:
a) vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte
activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare;
b) pot fi tratate atât separat de deşeurile municipale, cât şi împreună cu acestea, cu excepţia cazului în care în
componenţa acestora se regăsesc substanţe sau materiale clasificate ca fiind periculoase;
c) care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu
acordul autorităţilor de mediu, şi la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice,
construcţia drumurilor.
(9) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, vor fi colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte
deşeuri şi se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operaţie va
purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.
(10) Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor
de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, şi la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau
silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor.
Secţiunea a 7-a
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile public şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei/îngheţ
ART.22 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav:
a) va asigura toate condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menite să realizeze prevenirea şi combaterea poleiului
şi înzăpezirii pe toată perioada iernii;
b) împreună cu operatorul, va hotărâ şi lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, privind:
b.1 stabilirea nivelurilor de prioritate în intervenţie pe străzile din cadrul orașului Ghimbav şi dotarea necesară realizării
deszăpezirii;
b.2 organizarea unităţilor operative de acţiune;
b.3 întocmirea planului operativ – va cuprinde, cel puţin, cele prezentate în tab.9;
b.4 elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.
tab.9
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PLAN OPERATIV de ACŢIUNE în sezonul de iarnă
Document
Specificaţie
1

2

materiale

CENTRALIZATOR
privind necesarul de:

4

carburanţi
lubrifianţi
utilaje de deszăpezire
mijloace de:

LISTA:

3

chimice
antiderapante

deszăpezire
încărcare a zăpezii
transport a zăpezii
pe care se va acţiona

străzilor
tronsoanelor de străzi
străzilor
pe care se va acţiona
cu prioritate
tronsoanelor de străzi
mijloacelor de comunicare
persoanelor
adresă
responsabile,
număr
serviciu
cu:
de telefon
acasă
cu localizarea:
căminelor de canalizare
gurilor de scurgere
gospodăresc
inventarului:
echipamentelor
lucru
de:
protecţie
spaţiilor pentru întrunirea şi odihna personalului de lucru

(2) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transport a zăpezii:

a) va elabora, în vederea asigurării circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă, în perioada de iarnă, şi va

supune aprobării autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, până la data de 01.X. a fiecărui an, un
program de acţiune, privind acţiunile necesare realizării deszăpezirii, prevenirii şi combaterii poleiului, care va
cuprinde, cel puţin, măsuri:
a.1 pregătitoare;
a.2 de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;
a.3 de prevenire şi combatere a poleiului.
b) îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării carosabilului/modului de pregătire şi acţiune pe timp

de iarnă;
c) va cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile calendaristice privind evoluţia temperaturii nocturne/diurne
şi a cantităţilor de precipitaţii, astfel încât să poată acţiona, inclusiv în mod preventiv.
(3) Operaţiunile de curăţire şi transport a zăpezii şi de împrăştiere de materiale antiderapante se realizează pe toate
suprafeţele înscrise în caietul de sarcini, acordându-se o atenţie deosebită străzilor şi/sau tronsoanelor de străzi în
pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi a cursurilor de apă.
(4) Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii se va realiza atât manual cât şi mecanizat, funcţie de condiţiile specifice din teren.
ART.23 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Acţiunea de deszăpezire va avea caracter continuu până la degajarea tuturor străzilor, trotuarelor şi suprafeţelor
aparţinând domeniului public al orașului Ghimbav, înscrise în caietul de sarcini.
(2) Concomitent cu îndepărtarea zăpezii de pe domeniul public, se va acorda o atenţie deosebită degajării gurilor de
scurgere, astfel încât apa rezultată în urma topirii zăpezii să aibă posibilitatea colectării în sistemul de canalizare.
(3) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii pe:
(a) arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun;
(b) spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor;
(c) trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun;
(d) căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică;
acestora li se va asigura practicabilitatea în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
(4) Activităţile de încărcare, transport şi descărcare/depozitare zăpezii şi a gheţii, vor fi finalizate în maximum 12 ore
de la terminarea activităţii de deszăpezire.
(5) Locurile de depozitare/descărcare a zăpezii sunt cele stabilite în caietul de sarcini al serviciului, şi, obligatoriu, vor
asigura posibilitatea evacuării apei provenite din topirea zăpezii în reţeaua de canalizare a localităţii, cu acordul
operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - este interzisă depozitarea zăpezii pe trotuare, în
intersecţii, spaţii verzi, etc..
(6) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică indică posibilitatea apariţiei poleiului
şi a gheţii, precum şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii
urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare
(7) Combaterea poleiului se va realiza utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri
omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.
(8) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi combaterea formării poleiului, precum şi
modul lor de utilizare, vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav.
ART.24 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav şi operatorul, are obligaţia să anunţe prin mijloacele mass
media locale, starea de utilizare a carosabilului, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de
curăţire şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea
de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor
de transport în comun, autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.
(2) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirea căilor de circulaţie, va fi întocmită şi păstrată de
către operator într-un registru special, denumit „jurnal de activitate pe timp de iarnă”, care, semnat de dispecer şi
de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, constituie documentul primar,
de bază, pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate.
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin cele prezentate în tab.10, evidenţa urmând a fi ţinută separat, pe
schimburi, atât pentru activitatea mecanizată cât şi pentru activitatea manuală.
tab.10
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JURNAL de ACTIVITATE în sezonul de iarnă
1

2

Nume şi prenume dispecerului
Data şi ora de:
începere a acţiunii
terminare a acţiunii
Străzile pe care s-a acţionat
Activitatea prestată
Forţa de muncă utilizată
Echipe
care au acţionat
Utilaje

3

pe fiecare utilaj/
echipă în parte

9.
10.
11.
12.
13.

Materiale
denumire
utilizate
cantitate
0C
TEXT.
Condiţii hidrometeorologice
Grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la A.N.M.

SECŢIUNEA a 8-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea
ART.25 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav toate persoanele fizice şi juridice, rezidenți sau
având sedii sociale, au obligaţia, în condițiile prezentului regulament:
(1) Să execute execute tratamentele speciale pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii
transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu.
(2) Să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele aflate în propria administrare/
proprietatea acestora.
ART.26 Persoanele fizice sau juridice:
(1) Deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, și/sau care au în exploatare reţele tehnico-edilitare, sunt
obligate să asigure efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în
spaţiile deţinute de acestea.
(2) Beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului
în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care le au în proprietate salubre, luând
măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor,
de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere
a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe
terenurile deţinute.
(3) Care refuză să permită accesul pe proprietatea lor pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi
deratizare ori pentru stingerea unui focar, vor fi notificate, în scris, cu identificarea clară a locațiilor care au refuzat,
de către operator autorității executive a orașului Ghimbav, pentru derularea/luarea procedurilor/măsurilor legale.
ART.27 În aria serviciului, operatorul activităților de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie:
(1) Va presta aceste activități doar în baza temeiului de legal de prestare, constituit din:
a) HCL Ghimbav de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului;
b) licența de operare clasa 3.
(2) Va aplica/respecta următoarea procedură, obligatorie, înainte de începerea activităților la obiectivele din
programul unitar de acţiune:
a) să notifice, în scris, autoritatea administraţiei publice a asociatului, şi să aducă la cunoştinţa populaţiei, prin massmedia, cu cel puţin 7 zile înainte, următoarele:
a.1 tipul operaţiunii ce urmează a se efectua;
a.2 perioada efectuării tratamentelor;
a.3 substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
a.4 măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări;
b) să stabilească, de comun acord cu beneficiarii, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie,

deratizare, şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie
luate;
c) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau deratizare în spaţiile închise ale tuturor categoriilor
de beneficiari, să îi informeze pe aceștia cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi
să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor;
d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.
ART.28 Tariful prestației și încasarea contravalorii prestației
(1) Valoarea prestării operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute
în programul unitar de acţiune, va rezulta ca produs dintre costul unitar al operațiunii și cantitatea de lucrări.
(2) Costurile unitare, aferente operațiunilor prestate în interesul/folosul comunitățiiilocale a orașului Ghimbav, și care
vor fi suportate de către autoritatea administrației publice a acestei comune, vor fi aprobate prin H.C.L. Ghimbav, pe
baza documentațiilor de stabilire a tarifelor elaborate de către operator, în conformitate cu metodologiile elaborate de
către ANRSC.
(3) Decontarea operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de
acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:
a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice a fiecărui asociat:
a.1 pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al asociatului respectiv;
a.2 pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora;
a.3 pentru traseele componentelor infrastructurii tehnico edilitară, exploatată/administrată în modalitatea gestiunii
directă;
a.4 în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al
căilor publice cu utilaje generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule.
b) persoanele fizice și juridice și reprezentanţii asociaţii de proprietari/locatari, după caz, pentru:

a) spaţiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile,
precum şi pentru tratamentele de deratizare;
b) spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei
de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
c) pentru traseele componentelor infrastructurii tehnico edilitară, exploatată/administrată în modalitatea gestiunii
delegată.
(4) Încasarea contravalorii operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare executate la obiectivele prevăzute în programul

unitar de acţiune se face de la beneficiarii rezultatelor acestor operațiuni.
ART.29
(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, primăria Ghimbav, împreună cu

operatorul va întocmi, anual, și aproba prin HCL Ghimbav, un program unitar de acţiune destinat combaterii
vectorilor, care va cuprinde:
a) tipul de vectori supuşi tratamentului;
b) perioadele de execuţie – acestea pot fi decalate de comun acord cu autoritatea executivă administraţiei publice
locale a fiecărui asociat, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile;
c) locațiile/obiectivele la care se aplică tratamentele;
d) dovada/dovezile că toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie
sunt avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
(2) Locațiile/Obiectivele din programul unitar de acţiune cărora le sunt aplicabile tratamentele, sunt:
a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al asociaților;
b) spaţiile deschise aflate în proprietatea ale persoanelor fizice şi juridice;
c) spaţiile comune închise ale clădirilor, indiferent de proprietar și tipul de proprietate(casa scării, subsol, alte
asemenea);
d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.
(3) În tab.11 sunt prezentate locațiile/obiectivele în care este obligatorie realizarea acțiunilor din cadrul programului
unitar de acţiune destinat combaterii vectorilor.
tab.11
LOCAȚIE/OBIECTIV

Nr.
crt.
0
1.

1

2

ACȚIUNE
DI
3
▲

DF
4

Clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza asociaților
▲
Clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare
3.
Clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din ▲ ▲
imobile de tip condominiu
▲
4.
terenuri ale instituţiilor publice din subordine
▲
5.
parcuri,
▲
6.
spaţii verzi
▲
7.
Spaţii deschise
cimitire
▲
8.
din
maluri de lac
▲
9.
domeniul
pieţe
▲
10.
public şi privat
târguri
al asociaților
▲
11.
oboare
▲
12.
bâlciuri
▲
13.
şi alte asemenea
▲
14.
Spaţii deschise
terenuri ale operatorilor economici
▲
15.
din proprietatea
terenuri ale persoanelor fizice
▲
16. privată a persoanelor terenuri ale asociaţiilor de proprietari/locatari
▲
17.
fizice şi juridice
terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele de la nr. crt. [4-13]
▲
18. Spaţii comune închise din clădirile de tip condominiu
▲
19. Spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului
20. Cămine şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare: alimentare cu apă, canalizare, ▲
alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea
▲
21. Staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte ▲
Instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor
▲
22. Subsoluri umede sau inundate
23. Alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol ▲
sănătatea oamenilor şi a animalelor
▲
24. Spaţii special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere
▲
25. Mijloace de transport în comun
▲
26. Locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor
Unde sunt identificate focare de infestare/condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile
27. interioare/exterioare ale persoanelor fizice/juridice.
Notă: În tab. 11, abrevierile au următoarele semnificații: DI – DezInsecție; DF- DezinFecție; DR – DeRatizare.
2.

DR
5
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

ART.30 Din punct de vedere al frecvenţei de realizare a acțiunilor din cadrul programului unitar de acţiune destinat

combaterii vectorilor, se vor respecta următoarele:
(1) Dezinsecţia pentru combaterea:
a) ţânţarilor, se execută:
a.1 lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale
aferente reţelelor edilitare;
a.2 minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor.
b) altor vectori, se execută:
b.1 trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar,
instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;
b.2 lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor
sanitare;
b.3 numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.
(2) Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
(3) Deratizarea se execută:
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru

şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru
stingerea unui focar;
c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu
programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;
d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.
CAPITOLUL III – CONTRACTAREA Serviciului
Secţiunea 1 – Obligativitatea contractării
ART.31 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Prestarea serviciului va fi realizată, în mod obligatoriu, doar pe baza contractului de prestare al acestuia, încheiat
între operator şi utilizator.
(2) Raporturile juridice dintre operator şi utilizator sunt raporturi juridice de natură contractuală, supuse normelor de
drept privat.
(3) Toate persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a încheia contract de prestare a serviciului de salubrizare, pentru
activităţile acestuia care le sunt prestate în mod individual; refuzul persoanelor fizice și/sau juridice de a încheia
contractul de prestare va fi notificat pe bază de listă, cu elemente doveditoare, autorității executive a administrației
publice a orașului Ghimbav care va propune Consiliului Local Ghimbav adoptarea de hotărâri care să aprobe
colectarea tarifului activităților de salubrizare prin metoda taxei speciale, sumele astfel colectate urmând a fi vărsate
în contul operatorului serviciului.
Secţiunea a 2 a – Contractul de prestare
ART.32 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, contractul de prestare a serviciului:
(1) Reprezintă:
a) acordul de voinţă, exprimat în formă scrisă, al operatorului şi utilizatorului, în calitatea acestora de părţi
contractuale în relaţia comercială de vânzare/cumpărare a serviciului;
b) materializarea relaţiei comerciale dintre operator şi utilizator.
(2) Stabileşte cadrul juridic al relaţiei comerciale dintre operator şi utilizator.
(3) Va fi elaborat şi aprobat în conformitate/funcţie cu/de:
a) prevederile din documentul – cadru elaborat de ANRSC;
b) categoria de utilizator;
c) va conține clauze clare, cu referire în mod special la:
c.1 modalitatea practică de plată a facturii;
c.2 modalitatea, momentul şi documentul prin care/care se certifică/certifică plata facturii;
c.3 faptul că nu se primeşte/înregistrează nicio reclamaţie referitoare la o factură, atât timp cât utilizatorul are facturi
restante la plată;
c.4 faptul că specimenul de semnătură al reprezentantului împuternicit al utilizatorului, are aceeaţi valabilitate ca şi cea a
titularului contractului de prestare.
(4) Va fi încheiat cu toate categoriile de utilizatori menționate la ART.7 alin.(3).
(5) Va avea menţionat:
a) cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate;
b) actele normative care constituie temeiul legal al prestării serviciului, respectiv al încasării contravalorii prestaţiei.
(6) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării individuale, va

fi încheiat pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal.
CAPITOLUL IV - DETERMINAREA CANTITĂŢILOR şi VOLUMULUI de LUCRĂRI
ART.33 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:

(1) În vederea dotării punctelor de precolectare/colectare centralizate cu recipiente pentru deşeurile menajere şi cele

asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorul va stabili, pe bază de măsurători, norme locale de
deşeuri produse, pe care le va supune aprobării CL Ghimbav.
(2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia,
modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu eliberată
de autorităţile competente.
(3) Determinarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare va fi realizată prin calcule volumetrice.
(4) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii acestui tip de deşeuri
modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri.
(5) Reprezentantul primarului orașului Ghimbav va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din
partea diferitelor categorii de utilizatori, activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se
încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.
(6) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav aplică penalităţile
stabilite, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară total facturată.
CAPITOLUL V – TARIFUL Serviciului
Secţiunea 1 – Dispoziţii generale
ART.34 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, tariful/tarifele serviciului/activităților:
(1) Reprezintă contravaloarea unităţii de serviciu/activitate prestat/prestată.
(2) În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor va fi suportat
de către producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor.
(3) În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile
legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt
suportate de către autoritatea administrației publice a orașului Ghimbav.
(4) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat sa suporte atât cheltuielile prevăzute
la alin. (2), cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare.
(5) Nivelul preţurilor şi al tarifelor pentru plata serviciului/activităţii vor fi fundamentate pe baza costurilor de
producție şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor
contractate, a obligaţiilor ce derivă din actele normative proprii ale serviciului- elemente de cost prezentate în tab. 12.
tab.12
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ELEMENT de FUNDAMENTARE
Denumire
1

Categorie
2

3
producţie
Cheltuieli de:
exploatare
întreţinere
reparaţii
Amortismente aferente capitalului imobilizat în active: corporale
necorporale
Costuri
pentru protecţia mediului
derivând din contractul de delegare a gestiunii
Cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemului public de salubrizare

(6) Vor fi practicate doar în urma aprobării valorii acestora prin HCL Ghimbav, CL Ghimbav având competenţă

exclusivă pentru acestă acţiune.
(7) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:
a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către
autoritatea administrației publice a orașului Ghimbav prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi
asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public
şi privat al orașului Ghimbav, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.
(8) La solicitarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare,
operatorul va transmite la CL Ghimbav, în vederea aprobării, o documentaţie care va cuprinde următoarele:
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine:
a.1 tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării,
a.2 tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; tarifele propuse pentru populaţie, vor
fi determinate conţinând inclusiv T.V.A.;
b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;
c) memoriu tehnico - economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor;
d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.
(9) Vor include o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemului public aferent serviciului/

activităţii - cota de dezvoltare, care:

a) va fi stabilită de operator, determinarea valorii acesteia reallizându-se pe baza unor studii tehnico-economice, din

care să rezulte:
a.1 oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare al invesatiției;
a.2 argumentele care susţin creşterea calităţii serviciului de salubrizare.
b) va fi inclusă în structura tarifului doar după aprobarea valorii acesteia prin HCL Ghimbav.
Notă:
1. Sumele încasate, aferente cotei de dezvoltare, se vor constitui într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat, doar pe
baza aprobării CL Ghimbav, și numai pentru dezvoltarea sistemului public aferent serviciului.
2. In situaţia în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura
sistemului public, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.
3. Veniturile determinate în baza consumurilor normate vor fi stabilite în condiţii normale de exploatare a sistemului. În
situaţia în care, exploatarea sistemului se face în condiţii deosebite, respectiv: execuţia lucrărilor pe drumuri în pantă,
drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, etc., normele de consum urmează fie adaptate corespunzător.
4. În cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale
ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.
Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează modul de repartizare a acestora, pe
fiecare activitate.
5. Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a
acestora.
6. Veniturile realizate nu reprezintă veniturile încasate, acestea se determină pe baza cantităţilor facturate şi a tarifului în
vigoare.
(10) Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului, va fi realizată
de către reprezentanţii Primăriei Ghimbav, ai ANRSC, şi ai altor instituţii abilitate în acest sens.

Secţiunea a-2 a – Stabilirea tarifelor
ART.35 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului vor fi:
a) stabilite pentru operatorul nou intrat pe piaţa acestui serviciu;
b) determinate luându-se luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activităţii/activităților respective.
(2) Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activităţi în parte se face pe baza:
a) consumurilor normate de:
a.1 combustibil;
a.2 materii prime şi materiale;
a.3 energie electrică,
b) preţurilor în vigoare;
c) cheltuielilor cu munca vie;
d) alte cheltuieli necesare prestării activităţii respective.
(3) La stabilirea tarifelor, pentru activităţile specifice serviciului se au în vedere următoarele categorii de cheltuieli:
a) pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcţie de:
a.1 tipul maşinii folosite,
a.2 consumul de combustibil/km. parcurs,
a.3 cantitatea de deşeuri colectată, transportată şi depozitată,
a.4 distanţa de transport.
b) cu energia electrică tehnologică programată anual, se stabilesc în funcţie de energia consumată de motoarele puse

în funcţiune la nivelul unei zile, înmulţită cu cantitatea programată anual şi cu preţul de achiziţie al energiei electrice
în vigoare;
c) cu amortizarea, se iau în calcul respectându-se reglementările legale în vigoare;
d) cu materiile prime şi materialele consumabile şi piese de schimb, se stabilesc în funcţie de consumurile normate şi
de preţul de achiziţie al acestora;
e) pentru protecţia mediului, se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare;
f) cu munca vie, se fundamentează în funcţie de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu
legislaţia în vigoare şi corelat cu principiul eficienţei economice;
g) de depozitare a deşeurilor vor fi luate în calcul în funcţie de modul de prestare a acestei activităţi. În situaţia în care
prestaţia este efectuată de un alt operator, la tariful de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale se
vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente;
h) cu reparaţiile, se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparaţii;
i) cotă de dezvoltare.
(4) Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:
T = V/Q, unde:
T - tariful stabilit; V - venitul programat al activităţii respective, la nivelul anului; Q – cantitatea programată în
unităţi specifice, la nivelul anului în care se face propunerea,
structura cheltuielilor şi a veniturilor fiind cea prezentată în tab. 12.

Secţiunea a-3 a – Ajustarea tarifelor

ART.36 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi ajustate:
a) la solicitarea operatorului, în baza:
a.1 cererii de ajustare;
a.2 documentaţiei de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli;
a.3 situaţia realizărilor pe total an şi defalcat pe ultimele trei luni anterioare propunerii.
b) cu aprobarea valorii, rezultate în urma ajustării, CL Ghimbav,

în raport cu evoluţia parametrului de ajustare.
(2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere al parametrului de
ajustare.
(3) Nivelul tarifului pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină pe baza:
a) analizei economico - financiare a operatorului,
b) influenţelor reale primite în costuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din economie.
(5) Nu se justifică aprobarea ajustării tarifelor în situaţia în care, din analiza realizărilor pe ultimele 3 luni rezultă un

profit substanţial.
(6) Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se realizează avându-se în vedere
următoarele categorii de cheltuieli:
a) cu combustibilul tehnologic, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb,
cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de precedenta ajustare;
b) consumurile normate de combustibil, energie electrică, materii prime şi materiale, se vor lua în calcul cel mult la
nivelul celor avute în vedere la stabilirea sau ajustarea precedentă;
c) cu amortizarea se vor lua în calcul respectându-se reglementările legale în vigoare;
d) pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare;
e) cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
f) cota de dezvoltare se menţine la nivelul aprobat anterior.
(7) Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:
T = T + ΔT , unde:
1

0

T - tariful ajustat; T - tariful actual; ΔT - creşterea de tarif determinată de influenţele reale primite în costuri:
1

0

ΔT = ΔCT, unde:
Q
ΔCT - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri.
Q - cantitatea programată, în unităţi specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual,
structura cheltuielilor și veniturilor fiind cea prezentată în tab. 13.
Notă: In situaţia în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura
sistemului public, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

Secţiunea a-4 a – Modificarea trifelor
ART.37 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea

calitativă a serviciului public de salubrizare, numai după intrarea în exploatare a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor precolectate, colectate,
transportate şi depozitate, ori la modificarea condiţiilor de precolectare, colectare, transport şi depozitare, care
determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive;
(c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului,
de securitate şi sănătate în muncă, etc..
(2) La solicitarea modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va elabora o
documentație care va cuprinde:
a) cererea de modificare;
b) documentaţia de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, inclusiv situaţia realizărilor pe total an şi
defalcat pe ultimele trei luni anterioare propunerii,
pe care o va înainta spre aprobare CL Ghimbav.
(3) Nu se justifică aprobarea modificării tarifelor în situaţia în care, din analiza realizărilor pe ultimele 3 luni rezultă
un profit substanţial.
(4) Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere
următoarele criterii:
a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu energia electrică cu materii prime şi materiale consumabile şi cu
piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de
precedenta ajustare, în limita preţurilor de piaţă;
b) consumurile normate de combustibil, energie electrică, materii prime şi materiale, vor fi luate în calcul, astfel încât
să asigure respectarea prevederilor de la alin. a);

c) cheltuielile cu amortizarea, se vor lua în calcul respectându-se reglementările legale în vigoare;
d) cheltuielile pentru protecţia mediului, se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare;
e) cheltuielile cu personalul, se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei

economice;
f) cota de dezvoltare se menţine la nivelul aprobat anterior.
(5) Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:
T = T +Δ ,
1

0

T

unde:
T - tariful modificat; T - tariful actual; Δ - creşterea de tarif.
1

0

T

Δ = ΔCT(1+ r %), unde:
T

Q
Δ - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; r% - cota de profit a operatorului;
CT

Q - cantitatea programată în unităţi specifice, determinată de condiţiile concrete în care se prestează activitatea,
structura cheltuielilor şi a veniturilor fiind cea prezentată în tab. 14.
tab. 13
Not.

DENUMIRE

SPECIFICAŢIE

0

1

2

1.

2.

3.
4.
5.
6.
A.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
materiale
C
H
E
L
T
U
IELI
cu
munca vie

MOD
CALCUL
3

U.M.
4

PROGRAMAT
ANUAL
5

TARIF
PROPUS
6

Combustibil şi lubrifianţi
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje
Materii prime şi materiale consumabile
Echipament de lucru şi protecţia muncii
Reparaţii
Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport
Redevenţă
Cheltuieli cu protecţia mediului
Alte servicii executate de terţi
Alte cheltuieli materiale
Salarii
CAS
Fond şomaj
CASS
Fond de risc
Cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
Fond garantare creanţe salariale
Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

Taxe licenţe
Cheltuieli cu închirierea utilajelor
Cheltuieli cu depunerea în rampă
Alte cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale
Profit
Cotă de dezvoltare
Venituri obţinute din activitatea de salubrizare
Cantitate programată
Tarif, exclusiv T.V.A.
T.V.A
Tarif, inclusiv T.V.A.

1+2+3+4+5
A+B

I+II+III
IV/V= V/Q

tab. 14
No
Ta
ţie
0

1.

Denumir
e

1

Celtuieli
materiale

SPECIFICAŢIE

2
Combustibil şi lubrifianţi
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje
Materii prime şi materiale consumabile
Echipament de lucru şi protecţia muncii
Reparaţii
Amortizarea utilajelor/mijloace de
transport
Redevenţă
Cheltuieli cu protecţia mediului
Alte servicii executate de terţi
Alte cheltuieli materiale

Md
calcul

3

U
.
M
.
4

Realizat
perioada
anterioară
(lei)
5

Fundamentarea
anterioară
Total
Unitar
lei
lei/UM
6
7

Propus
Total
lei
8

Total
creşteri
9

Unitar
lei/UM
10

2.

3.
4.
5.
6.
A.
B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VII
I

Cheltuieli
cu
munca
vie

Salarii
CAS
Fond şomaj
CASS
Fond de risc
Cotă de contribuţii pentru concedii
şi indemnizaţii
Fond garantare creanţe salariale
Alte cheltuieli cu munca vie
(inclusiv tichete de masă)

Taxe licenţe
Cheltuieli cu închirierea utilajelor
Cheltuieli cu depunerea în rampă
Alte cheltuieli
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale
Profit
Cotă de dezvoltare
Venituri obţinute din activitatea de salubrizare
Cantitate programată
Tarif, exclusiv T.V.A.
T.V.A
Tarif, inclusiv T.V.A.

1+2+3+4+5
A+B

I+II+III
IV/V

T0

Pentru coloana „Realizat perioada anterioară” operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele trei luni
anterioare propunerii.
NOTA:

CAPITOLUL VI – FACTURARE
Secţiunea 1 – Facturarea serviciului
ART.38 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Facturarea serviciului va fi realizată tuturor utilizatorilor, pe baza:
a) numărului de persoane, din componenţa utilizatorului de tip casnic, efectiv deservite;
b) cantităţilor stabilite conform caietului de sarcini al serviciului;
c) valorilor aprobate ale tarifelor.
Notă: În cazul utilizatorilor din categoria casnic, la care numărul de persoane componente creşte, sau se diminuează, aceştia
au obligaţia să anunţe, în scris, operatorul despre modificarea numărului de persoane deservite, începând cu data de 1 ale
lunii următoare celei în care s-a ivit modificarea. În caz contrar operatorul este în drept să modifice unilateral numărul de
persoane din contract, chiar şi retroactiv până la data când utilizatorul era obligat să aducă la cunoştinţa operatorului
modificarea numărului de persoane.
(2) Valoarea facturii:
a) reprezintă contravaloarea cantităţii de serviciu prestat;
b) va fi egală cu produsul dintre numărul unităţilor de serviciu prestat şi tariful unitar al unei unităţi de serviciu, la
care se adaugă TVA, în condiţiile stabilite de lege.
Notă: o unitate de serviciu prestat se măsoară în m3/lunăx pers., kg./lunăx pers., m3/lună, kg./lună.
(3) Factura pentru serviciu:
a) va fi emisă, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;
b) va conţine, cel puţin, elementele de identificare prevăzute de actele normative în vigoare, dar cel puţin, elementele
de identificare prezentate în tab. 15.
c) va fi achitată în termen de 15 zile de la data emiterii, neplata în termen de 30 de zile de la data scadenţei, atrăgând:
c.1 penalităţi de întârziere:
c.1.1 egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform
reglementărilor legale în vigoare;
c.1.2 datorate începând cu prima zi după data scadenţei;
c.1.3 a căror valoarea totală nu poate depăşi cuantumul debitului;
c.1.4 care se constituie venit al operatorului.
c.2 întreruperea, fără preaviz, prestării serviciului.
(4) Absenţa titularului de contract/reprezentantului legal al acestuia la înmânarea facturii, sau refuzul, nemotivat,

semnării procesului verbal de primire, nu constituie motiv pentru neachitarea facturii.
(5) În cazul în care utilizatorul refuză primirea facturilor sau refuză să intre în contact cu personalul autorizat al
operatorului, acesta, în baza referatului agentului încasator, este în drept să rezilieze unilateral contractul de prestare a
serviciului, caz în care autoritatea administrației publice a orașului Ghimbav va lua măsurile ce se impun în vederea
reglementării acestei situaţii.
(6) Autoritatea administraţiei publice locale a orașului Ghimbav va achita operatorului contravaloarea activităţii de
colectare şi transport deşeuri în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract,
în baza situaţiei întocmite de operator; recuperarea sumelor astfel achitate, va fi realizată prin modalitatea taxei
speciale sau a oricărei alte modalităţi legale.

tab. 15
Nr.
crt.
0
1.
2.
4.
6.
7.
8.

9.

ELEMENT
1

2

Date de identificare ale punctului de prestare pentru care este emisă.
Modalitatea de stabilire a consumurilor/cantităţilor.
Cantitatea de serviciu facturată.
Tariful unitar aplicat, inclusiv temeiul legal al practicării acestuia.
Valoarea totală.
Informaţii faptul că informaţiile, având caracter public, privind serviciul, sunt accesibile fără plată
referitoare faptul că nici o reclamaţie referitoare la o factură nu se primeşte atât timp cât utilizatorul
la:
nu şi-a achitat sumele datorate conform facturilor anterioare
adresa, numărul de telefon/programul biroului la care datele din factură pot fi consultate
Data
emiterii + scadenţei la plată

Secţiunea a 2 a – Procedura somaţiei de plată
ART.39 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Procedura somaţiei de plată se va desfăşura la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin

executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate
prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de
părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor
servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.
(2) Suma ce reprezintă obligaţia prevăzută la alin.(1), precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate
potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.
(3) Cererile privind somaţia de plată se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă
instanţă, şi vor cuprinde, funcţie de categoria de utilizator, informaţiile menţionate în tab. 16.
(4) Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.
(5) Ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, împotriva căreia nu a fost introdusă cerere în
anulare, este irevocabilă.
(6) La cererea creditorului ordonanţa prevăzută la alin.(5) sau, după caz, ordonanţa împotriva căreia a fost introdusă
cererea în anulare anterior prevăzută, care însă a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă prin nerecurare ori
prin respingerera recursului, va fi învestită cu formulă executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Astfel învestită, ordonanţa constituie titlu executoriu, care se eliberează creditorului. Totodată titlul, în copie, se
comunică şi debitorului.
(7) Cel interesat poate face contestaţie la executare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
(8) Prin contestaţia la executare, debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu excepţia
cazului în care a formulat, cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului.
tab. 16
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fizică
2

UTILIZATOR PERSOANĂ:
Juridică
3

Nume, prenume
Domiciliu

Denumire
Sediu social
Nr. înreg. la ORC
CUI
Cod bancar
Contractul de prestare sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate
Sumele prevăzute la ART. 31 alin. (2)

CAPITOLUL V - FINANŢAREA serviciului de salubrizare
ART.40 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului, precum și pentru întreținerea, exploatarea și

funcționarea sistemului public aferent se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și
financiare necesare desfășurării activităților specifice serviciului se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al
operatorului.
(2) Veniturile operatorului se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de tarife, a sumelor reprezentând
contravaloarea serviciului prestat și, după caz, din alocații de la bugetul orașului Ghimbav, cu aplicarea/respectarea
următoarelor principii:
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al serviciului de salubrizare în raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea integrală, de către operator, prin tarife, taxe speciale sau subvenţii de la bugetul orașului Ghimbav a
costurilor aferente prestării serviciului, precum și a celor aferente investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi
dezvoltarea sistemului de salubrizare.

(3) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de

investiţii pentru realizarea sistemului public aferent acestuia, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice.
(4) Utilizatorii vor achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de
salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor:
b.1 efectuate în beneficiul întregii comunităţi a orașului Ghimbav;
b.2 de care persoanele fizice și/sau juridice beneficiază, individual, fără contract.
(4) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorității

deliberative a administrației publice a orașului Ghimbav.
(5) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;
c) să încurajeze investiţiile de capital;
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.
(6) Finanțarea și realizarea investițiilor în sistemul public aferent serviciului de salubrizare vor fi realizate cu
respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în
temeiul următoarelor principii:
a) promovarea rentabilității și eficienței economice;
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunității orașului Ghimbav, și utilizarea lor pentru
dezvoltarea serviciului de salubrizare și a sistemului public aferent;
c) întărirea autonomiei fiscale a orașului Ghimbav pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea
funcționării serviciului de salubrizare;
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru
finanțarea sistemului public aferent serviciului de salubrizare, în condițiile legii;
e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului
și protecția mediului.
(7) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale orașului Ghimbav,
aferente sistemului public de salubrizare, se asigură din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele
juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciului;
b) credite bancare, ce pot fi garantate de orașul Ghimbav, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea
de garanții bancare;
c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul orașului Ghimbav, potrivit legii;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu
finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
f) fonduri puse la dispoziție de utilizatori;
g) alte surse, constituite potrivit legii.
CAPITOLUL VII - DREPTURI şi OBLIGAŢII
Secţiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav
ART.41 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, autoritatea administraţiei publice locale are:
(1) În relaţia cu operatorul, următoarele drepturi:
a) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat şi cu privire la modul de întreţinere,
exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a orașului Ghimbav, încredinţate pentru
realizarea serviciului;
b) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciului;
c) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciului/activităţii şi să ia măsurile necesare în
cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciului;
d) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la
care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciului, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează acestuia;
e) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciului propuse de operator, în
baza metodologiilor elaborate de ANRSC;
f) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse
de operator;
g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de
operator.
(2) Faţă de operator, următoarele obligaţii:

a) să asigure un tratament egal tuturor operatorilor, şi un mediu de afaceri concurenţial şi transparent;
b) să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul;
c) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât

cele publice;
d) să asigure acestuia:
d.1 exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza orașului Ghimbav, acordată în baza contractului de delegare
a gestiunii serviciului și concesionare a sistemului public aferent acestuia;
d.2 toate condițiile pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege.
e) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale;
f) să achite operatorului sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează în beneficiul

întregii comunităţi;
g) să instituie taxe speciale, şi să deconteze lunar operatorului, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei
efectuate la utilizatorii fără contract.
(4) Următoarele obligaţii, faţă de utilizatori:
a) să asigure gestionarea şi administrarea serviciului pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi
managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin
regulamentul serviciului;
b) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciului, utilizând principiul
planificării strategice multianuale;
c) să aprobe obiective de investiții publice aferente sistemului public de salubrizare cu respectarea documentațiilor de
urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii.
d) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea sistemului public aferent serviciului şi programe de protecţie a
mediului pentru activităţile având componente poluante;
e) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării sistemului public aferent serviciului;
f) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor.
g) să stabilească taxe/tarife diferenţiate pe tipuri de deşeuri, pentru stimularea colectării selective a acestora;
h) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de
organizare şi funcţionare a serviciului;
i) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciului şi asupra politicilor de dezvoltare a acestuia;
j) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
k) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator,
referitor la:
k.1 respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciului;
k.2 ajustarea periodică a tarifului/tarifelor;
k.3 respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată;
k.4 exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemului public aferent serviciului sau a altor bunuri aparţinând
patrimoniului public al orașului Ghimbav;
k.4 asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;
k.5 asigurarea protecţiei utilizatorilor.

Secţiunea a 2 - Drepturile şi obligaţiile operatorului
ART.42 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, operatorul serviciului are următoarele drepturi:
(1) Să încaseze contravaloarea serviciului prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local

Ghimbav.
(2) Să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie.
(3) Să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual.
(4) Să îi fie asigurată/garantată exclusivitatea prestării serviciului pentru toţi utilizatorii din orașul Ghimbav, şi pentru
toate activităţile încredințate/licenţiate.
(5) Să factureze utilizând doar tarife având valori stabilite conf. alin. (1).
(6) Să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare,
dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii.
(7) Să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
(8) Să actualizeze permanent baza proprie de date aferentă numărului de utilizatori ai serviciului, dacă constată
neconcordanţe între numărul real de utilizatori şi cel rezultat din situaţiile comunicate de către autoritatea
administraţiei publice a orașului Ghimbav.
(9) Să îi fie justificat, în scris, orice refuz al Consiliului Local Ghimbav de stabilire/modificare/ajustare a valorii
tarifelor serviciului.
ART.43 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, operatorul serviciului are următoarele obligaţii:
(1) Să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului,
prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Să asigure prestarea serviciului conform prevederilor prezentului regulament, ale contractelor de prestare,

prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare, cu implementarea/aplicarea/respectarea normelor privind
protecția igienei publice și a sănătății populatiei, a mediului de viață al populației și a mediului.
(3) Să presteze serviciul la toţi utilizatorii din aria orașului Ghimbav, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri
municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public.
(4) Să factureze serviciul prestat doar în conformitate cu procedurile de facturare aprobate de autoritatea competentă,
la tarife legal aprobate.
(5) Să nu factureze la valori ale tarifelor mai mari, su altele, decât cele stabilite şi aprobate potrivit ART.34.
(6) Să nu întreupă în mod nejustificat prestarea serviciului, și să reia prestarea acestuia imediat ce utilizatorii au
achitat sumele restante reprezentând contravaloarea prestației.
(7) Să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu
cheltuielile efectuate.
(8) Să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv ANRSC, informaţiile solicitate şi să asigure accesul
la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile legii, inclusiv să pună la dispozitie
reprezentanților împuterniciți documentele cu privire la serviciul de salubrizare.
(9) Să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice a orașului Ghimbav şi A.N.R.S.C.
cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.
(10) Să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze, la termenele stabilite, agenției de mediu Brașov situaţia
acesteia, conform reglementărilor în vigoare.
(11) Să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru
restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor
legale.
(12) Să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii
procentuale din valoarea facturii în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în
contractele de prestare.
(13) Să se supună controlului și să permită verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de
autoritatea de reglementare competentă, să nu obstrucționeze îndeplinirea acestor atribuții și să ducă la îndeplinire
măsurile stabilite cu ocazia activităților de control.
(14) Să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor.
(15) Să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului.
(16) Să ţină, la zi, împreună cu autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, evidenţa tuturor utilizatorilor cu
şi fără contracte de prestare a serviciului, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor
locale instituite în acest sens pentru utilizatorii cărora le este prestat serviciul, dar nu au încheiat contract de prestare a
serviciului;
Notă: Operatorul serviciului va deține o bază de date care să evidențieze, în mod clar, numărul contractelor de prestare
încheiate, pe categorie de utilizator, precum și evidența tuturor persoanelor fizice, și juridice care au refuzat să încheie
contract de prestare a serviciului, dar beneficiază de prestarea acestuia; evidența astfel întocmită va fi înaintată, periodic,
autorității administraţiei publice a orașului Ghimbav pentru soluționarea legală a recuperării contravalorii serviciului
prestat.
(17) Să doteze punctele de precolectare/colectare centralizate cu recipiente de tipul corespunzător specificului

deșeurilor/cantităților precolectate, în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare.
(18) Să doteze utilizatorii cu recipientele/mijloacele necesare precolectării selective, asigurate de operatorul
serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în
propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară.
(19) Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prinregulament şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea
serviciului prestat.
(20) Să aplice metode performante de management care să conducă la limitarea creşterii costurilor specifice de
operare.
(21) Să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau
neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la constatare/sesizare.
(22) Să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare adaptat
nevoilor utilizatorilor.
(23) Să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se
impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa
reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat
petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la
înregistrarea acestora.
(24) Să aplice prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii serviciilor comunitare de utilităţi
publice.
(25) Să asigure pe perioada conflictelor de muncă deschise și pe perioada soluționării acestora:
a) respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim;

b) asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemului public de salubrizare și pentru evitarea accidentelor

cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.
NOTĂ: Faţă de obligaţiile sus precizate, şi având caracter general, pentru activităţile de mai jos operatorului îi mai revin
obligaţii având caracter specific, respectiv:
(1+1) Activitatea de colectare şi transport a deşeurilor:
a) să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor

municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a acestora sau celor care
preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi
şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii;
b) să colecteze toate deșeurile provenite din gospodăriile populației, de natură vegetală, conform unui program
aprobat de primarul orașului Ghimbav, și adus la cunoștință utilizatorilor;
c) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, şi să se conformeze prevederilor
acestora;
d) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe
traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;
e) să proceseze, conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate ca
urmare a abandonării acestora pe domeniul public;
f) să se deplaseze doar traseele stabilite prin caietul de sarcini al serviciului.
(2+2) Activitatea de sortare a deşeurilor:
a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma
valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de
vecinătăţi;
c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind
funcţionarea acestora.
Secţiunea a 3 a - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
ART.44 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, utilizatorii au următoarele drepturi:
(1) Să le fie garantat, în condiţiile prevederilor actelor normative locale privind serviciul, dreptul de de utilizare al
acestuia.
(2) Să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul, în condiţiile prevederilor actelor normative locale privind
serviciul.
(3) Să li se presteze serviciul în condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative locale, la nivelurile
stabilite în contractele de prestare.
(4) Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale.
(5) Să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţii administraţiei
publice a orașului Ghimbav, şi centrale, cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale.
(6) Să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale
acestora, inclusiv pungi/saci de plastic pentru deşeurile reciclabile.
(7) Să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de
elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile aparţinând serviciului.
(8) Să solicite şi să primească, în condiţiile prevederilor prezentului regulament, şi ale contractelor de prestare,
despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin
contract sau prin normele tehnice în vigoare.
(9) Să sesizeze autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, şi ANRSC, orice deficienţe constatate în sfera
Serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.
(10) Să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii.
(11) Să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest
serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, ANRSC sau operator, după caz.
(12) Să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei
publice a orașului Ghimbav, centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu
direct ori indirect.
ART.45 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, utilizatorii au următoarele obligaţii:
(1) Să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului.
(2) Să încheie contract pentru prestarea serviciului numai cu operatorul care are dreptul să presteze în aria
administrativ teritorială a orașului Ghimbav, în care este rezident/are sediul social/punct de lucru.
(3) Să pună la dispozitie reprezentanților împuterniciți ai operatorului/primarului orașului Ghimbav, documentele cu
privire la serviciul de salubrizare.

(4) Să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele

de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public aferent serviciului, sau la componentele infrastructurii
tehnico edilitare a orașului Ghimbav.
(5) Să asigure precolectarea selectivă, pe sortimente, a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din
activităţile lucrative pe care le desfăşoară, prin depozitarea acestora doar în recipientele, inscripţionate corespunzător,
asigurate de operatorul serviciului, sau, numai în locurile special amenajate de acesta.
(6) Să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de precolectare/colectare
centralizate, de operatorul serviciului, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei
publice locale şi prevăzute în contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în
recipientul de colectare.
(7) Să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor
şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri.
(8) Să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice,
explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori
provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare
veterinare sau de autorităţile de mediu.
(9) Să menţină în stare de curăţenie/integritate fizică și funcțională spaţiile în care se face precolectarea, precum şi
recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării.
(10) Să predea deșeurile precolectate selectiv, în vederea colectării acestora, pe sortimente, doar operatorului
serviciului, fiindu-i interzisă punerea la dispoziție a acestor deșeuri altor persoane fizice/juridice, sub nici un motiv.
(11) Să nu permită/accepte preluarea/depozitarea, din/în recipientele cu care este dotat, deșeurilor de tip municipal de
către/la persoane străine.
(12) Să asigure/permită accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de precolectare/colectare.
(13) Să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a
serviciului.
(14) Să nu modifice/deterioreze/distrugă componentele sistemului public aferent serviciului.
(15) Să nu arunce/depoziteze deşeuri de tip municipal și/sau obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri
virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public.
(16) Să nu abandoneze, sau să depoziteze, deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al
orașului Ghimbav.
(17) Să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport
şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în
parcuri şi alte asemenea locuri.
(18) Să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc.
(19) Să aplice/permită aplicarea măsurile/măsurilor privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea
administrației publice Ghimbav şi Direcţia de Sănătate Publică Brașov.
(20) Să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare.
(21) Să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la
limita de proprietate);
(22) Să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul
condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc.
(23) Să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi
în alte locuri publice.
(24) Să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu
efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor.
(25) Să nu modifice instalațiile, utilajele, echipamentele și a dotările aferente sistemului public de salubrizare.
CAPITOLUL IX –INDICATORI de PERFORMANŢĂ
ART.46 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav, indicatorii de performanţă ai serviciului:
(1) Cuantifică valoric cerinţele autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, şi ale utilizatorilor, în legătură
cu modul de prestare a serviciului, ţinându-se cont de condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească, respectiv:
a) continuitatea, din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria orașului Ghimbav;
c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;
f. implementarea sistemelor de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.
(2) Sunt aplicabili următoarelor acţiuni:
a) contractarea serviciului;
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciului prestat, respectiv, îndeplinirea prevederilor cu privire la
calitatea acestuia;

c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator;
e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de salubrizare;
f) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria orașului Ghimbav;
g) prestarea de servicii conexe serviciului, informare, consultanţă.
(3) Constituie, un obiectiv important al activităţii operatorului, în special pe componentele privind:
a) gestiunea serviciului conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigurării colectării selective a deşeurilor de ambalaje şi DEEE de la populaţie ;
c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;
e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.
(4) Constituie Anexa nr.2 la prezentul regulament.

CAPITOLUL VIII –DISPOZIŢII de APLICARE
ART.47 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Prezentul regulament stabileşte drepturi şi obligaţii atât pentru operator, cât şi pentru utilizatori, în conformitate cu

prevederile legislaţiei aplicabile acestora.
(2) Asigurarea prestării corespunzătoare a serviciului, impune operatorului, cât şi utilizatorilor respectarea
prevederilor prezentului regulament.
(3) Încălcarea prevederilor prezentei documentaţii atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau
penală, după caz, a persoanelor vinovate.
(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta documentaţie le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr.2/2001, aprobată prin
Legea nr.180/2002, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit căreia sunt stabilite fapte, altele decât cele
prevăzute în prezenta documentaţie, care constituie contravenţii în domeniul serviciului.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancțiunilor în domeniul serviciului, va fi realizată de către reprezentanți
împuterniciți ai ministrului dezvoltării și administrației, ai ministrului transporturilor, ai președinților A.N.R.S.C,
A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, ai primarului
orașului Ghimbav, ai operatorului, alte persoane împuternicite în acest scop, corespunzător atribuţiilor activităţii
acestora – tab. S1 din Anexa 1 la prezentul regulament.
(6) În vederea realizării celor prevăzute la alin. (5), reprezentanții împuterniciți au acces, dacă acest lucru se impune,
în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalațiile de utilizare,
precum și să execute măsurători și determinări; atât operatorii, cât și utilizatorii sunt obligați să pună la dispoziție
reprezentanților împuterniciți documentele cu privire la serviciul de salubrizare.
(7) Organul constatator va stabili, în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei:
a) încadrarea acesteia;
b) valoarea:
b.1 amenzii;
b.2 pagubei produse prin contravenţie.
c) confiscarea, după caz, obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu precizarea valorilor, după caz, dacă

sunt ale contravenientului.
(8) În toate cazurile:
a) costul lucrărilor de remediere al pagubelor produse, se vor recupera de la cei constataţi vinovaţi de producerea
prejudiciului;
b) pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor sunt recuperate în felul următor:
b.1 în situaţia în care există evaluată valoarea pagubelor, agentul constatator, la momentul aplicării sancţiunii stabileşte
şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal;
b.2 dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile conform legislaţiei civile
în vigoare; în acest sens procesul verbal de constatare a contravenţiei va face dovada licită a existenţei faptei, urmând ca
întinderea prejudiciului suferit să fie determinată ulterior de către persoana juridică păgubită.
(9) Persoanele menţionate la alin. (5) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la

instalaţii şi în orice alt loc, care are legătură cu serviciul, unde au dreptul să verifice modul de conformare la
prevederile prezentului regulament, precum şi să execute verificări, măsurători şi determinări.
(10) Atât operatorul cât şi utilizatorii, au obligaţia să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi ai instituţiilor
abilitate cu competenţe în domeniul serviciului documente, informaţii şi alte date cu privire la acesta.
(11) Persoanele fizice şi/sau juridice, având sau nu calitatea de utilizatori, vinovate de avarierea, descompletarea sau
distrugerea componentelor sistemului publice aferent serviciului, vor suporta pe lânga amendă şi contravaloarea
lucrărilor necesare pentru repunerea în stare normală de funcţionare.
(12) În cazul în care, contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin săvârşirea contravenţiei,
organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie la care contravenientul nu se conformează, o
nouă amendă pentru contravenţia săvârşită (amenda este repetitivă dacă fapta este repetitivă).
(13) Operatorul îşi rezervă dreptul, dacă interdicţiile/constrângerile ce au generat aceste contravenţii se menţin, de a:
a) suspenda/sista prestarea serviciului;

b) rezilia unilateral contractul de prestare, fără ca acesta să constituie o piedică în recuperarea contravalorii

prestaţiilor efectuate şi eventualelor daune.
(14) Pentru aceeaşi faptă se exercită diferite căi de sancţiune: avertizare, amendă, sesizare penală etc..
(15) Sumele încasate din aplicarea amenzilor si sancţiunilor constituie venit în bugetul operatorului.
(16) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, contravenienţii pot depune
contestaţie:
a) în scris, anexând la contestaţie procesul verbal de constatare a contravenţiei.
b) în termen de 15 zile de la comunicare,
la sediul operatorului.
(17) Contestaţiile se soluţionează de către judecătorie.
(18) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.
(19) Dispoziţiile referitoare la contravenţii ale prezentei documentaţii, se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.48 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Sunt interzise orice fapte/acţiuni/activităţi/atitudini contrare prevederilor prezentului regulament, în special, și
prevederilor care asigură buna gospodărire a orașuluiGhimbav, în general.
(2) Fapta săvârşită cu intenţie contra colectivităţilor prin otrăvirea în masă, provocarea epidemiilor, deteriorarea gravă
sau distrugerea totală sau parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi
publice este considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare.
(3) Săvârşirea de fapte/acțiuni care contravin prevederilor prezentului regulament, sunt încadrate, şi se sancţionează,
conform celor prevăzute în tab. S, din Anexa 1 la prezentul regulament – Anexa 1 va constitui Anexa 2 la contractul
de prestare a serviciului, indiferent de categoria de utilizator cu care este încheiat acesta.
(4) Independent de dreptul rezervat operatorului prin articolele precedente, respectiv de a:
a) suspenda/sista prestarea serviciului;
b) rezilia unilateral contractul de prestare,
fără utilizarea unei somaţii prealabile, utilizatorii pot fi sancţionaţi în situaţia în care se constată existenţa unei abateri
de la prevederile prezentului regulament.
CAPITOLUL IX –DISPOZIŢII FINALE
ART.49 În aria administrativ teritorială a orașului Ghimbav:
(1) Prezentul regulament:
a) intră în vigoare, în termen de 30 de zile de la aprobarea sa prin hotărâre a Consiliului Local Ghimbav, condiţionat

de obţinerea avizului de legalitate din partea Instituţiei Prefectului Brașov;
b) va fi modificat, în scopul adaptării şi conformării, ulterioare aprobării sale, la cerinţele legislative în vigoare, de
către structurile specializate ale autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, cu sprijinul operatorului.
(2) În cadrul contractelor de prestare încheiate cu utilizatorii vor fi stipulate standardele, normativele şi tarifele legale,
valabile la data încheierii acestora, inclusiv actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei
mediului şi al sănătăţii publice.
(3) Contractele de prestare a serviciului vor fi încheiate cu categoriile de utilizatori precizate la ART. 7 alin.(3).
(4) Soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii
serviciului prestat, se realizează de instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă. Cererea
se introduce la instanţele de judecată în a căror competenţă teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului.
(5) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii serviciilor comunitare de utilităţi publice va fi aplicat de
operatorul serviciului, indiferent de modul de organizare ori ţara de origine a acestuia.
(6) Dreptul la greva în sfera serviciului de salubrizare este supus restricțiilor aplicabile ramurilor de activitate în care
nu se poate declara grevă cu întreruperea totală a activității.
(7) În timpul conflictelor de munca deschise și pe perioada soluționării acestora:
a) va fi asigurată respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim;
b) vor fi luate măsuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemului public de salubrizare și
pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.
(8) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentului regulament se face de
instanțele de judecată competente, în condițiile legii.
(9) Impotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţii administraţiei publice a orașului Ghimbav, date în aplicarea
prezentului regulament, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile
legii.
(10) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va controla aplicarea
prevederilor prezentului regulament.

ANEXA 1 la Regulamentul serviciului aprobat prin H.C.L. Ghimbav nr. ....................

INDICATORI de PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC de SALUBRIZARE
Nr.
crt.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

0
1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

Trimestrul
I
2

II
3

Total
an

III
4

IV
5

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%
100%

5%
100%

5%
100%

5%

5%

5%

5%
55%
%

5%
55%
%

5%
55%
%

6

INDICATORI de PERFORMANŢĂ GENERALI
CONTRACTAREA SERVICIILOR de SALUBRIZARE
a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori
100%
100%
b) procentul de contracte de la pct. a) încheiate în mai puţin de 10 zile calendaristice
100%
100%
c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a
100%
100%
prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile
d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri
100%
100%
de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi
MĂSURAREA şi GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a)numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor/număr total de solicitări
100%
100%
b) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile
100%
100%
de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
c) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. b) care s-au dovedit justificate
5%
5%
d) procentul de solicitări de la pct. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare
100%
100%
e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale
5%
5%
şi locale
f) numărul anual de sesizări din partea D.S.P. raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale
5%
5%
g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată
50%
50%
h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportat la cantitatea totală de deşeuri colectate
%
%
i) penalităţile contractuale totale aplicate de autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, raportat la valoarea prestaţiei,
0%
0%
pe activităţi
j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată
100%
100%
k) cantitatea totală de deşeuri colectată din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată
0%
0%
l) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea
100%
100%
activităţii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. l) care s-au dovedit justificate
0%
0%
n) procentul de solicitări de la pct. m) care au fost rezolvate în mai puţin de 2 zile calendaristice
100%
100%
o) valoarea aferentă activităţii de colectare a deşeurilor totală facturată/valoare totală din valorificarea deşeurilor reciclabile
20%
20%
FACTURAREA şi ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori
0%
0%
b) b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile
100%
100%
c) c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate
0%
0%
d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activităţi ţi utilizatori
90%
90%
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori
max. 4
max. 4
b) procentul din totalul de la pct. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice
100%
100%
c) c) procentul din totalul de la punctul a) care s-au dovedit a fi întemeiate
0%
0%
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
INDICATORI de PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA de PRESTARE A SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă
0
0
b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate
max. 4
max. 4
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ a CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI
a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului

0%

0%

0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%

100%

100%

0%
100%
20%

0%
100%
20%

0%
100%
20%

0%
100%
0%
90%

0%
100%
0%
100%

0%
100%
0%
95%

max. 4
100%
0%

max. 4
100%
0%

max. 4
100%
0%

0
max. 4

0
max. 4

0
max. 4

0

0

0

0

0

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la pct. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activităţii

100%

100%

100%

100%

100%

c) numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav, pe activităţi.

max. 4

max. 4

max. 4

max. 4

max. 4

ANEXA 2 la Regulamentul serviciului aprobat prin H.C.L. Ghimbav nr. ..............

ABATERI de la prevederile REGULAMENTULUI SERVICIULUI
A.N.1 – Legea 51/2006; A.N.2 – Legea 101/2006; A.N.2 – Legea 211/2011; A.N.3 – O.U.G. 195/2005; A. – Amendă; AE – Agent Economic; C. – Contravenție; I. – Infracțiune; IP – Instituție Publică;

tab. S

FAPTĂ/ACȚIUNE
DENUMIRE

SANCȚIUNE

CONSTITUIE
D
en.

Lit.

T
i
p

A.N.

2
C.
C.
C.
C.
C.
C.

3
1
1
1
1
1
1

4
47
47
47
47
47
47

5
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

6
a)
b)
b)
d)
e)
c)

7
A.
A.
A.
A.
A.
A.

Încălcarea de către operator a prevederilor reglementărilor tehnice si/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale
serviciului stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor.
Refuzul operatorilor de a pune la dispoziția ANRSC datele și/sau informațiile solicitate ori furnizarea incorectă și incompletă
de date și/sau informații necesare desfășurării activității acestora
Prestarea serviciului în afara parametrilor tehnici și/sau calitativi adoptați prin contractul de prestare ori a celor stabiliți prin
normele tehnice si/sau comerciale adoptate de ANRSC.
Nerespectarea de către orașul Ghimbav a dispozițiilor Legii 51/2006 și a celorlalte reglementări specifice serviciului, ori
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de ANRSC.
Refuzul operatorului de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau
dispuse de ANRSC, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale.
Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control

C.

1

47

(3)

a)

A.

C.

1

47

(3)

b)

A.

C.

1

47

(3)

c)

A.

C.

1

47

(3)

e)

A.

C.

1

47

(4)

a)

A.

C.

1

47

(4)

b)

A.

Prestarea serviciului de către operatori fără licență eliberată potrivit prevederilor Legii 51/2006 sau cu licență a cărei
valabilitate a expirat
Prestarea serviciului fără contract de delegare a gestiunii.

C.

1

47

(4)

c)

A.

C.

1

47

(4)

d)

A.

Practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale,
în baza metodologiei stabilită de ANRSC
Aprobarea obiectivelor de investiții publice aferente sistemului public de salubrizare, fără respectarea documentațiilor de
urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii
Nerespectarea de către operator a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populatiei, a mediului de viață al
populației și a mediului.
Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei
publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
Atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare
prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract
Încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor
prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă.
Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la
dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare,
de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economicosocială a unităţilor administrativ-teritoriale
Neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului.

C.

1

47

(4)

e)

A.

C.

1

47

(4)

g)

A.

C.

1

47

(4)

h)

A.

C.

2

30

(1)

a)

Nerespectarea de către autoritatea administraţiei publice a orașului Ghimbav a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru
utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.

1

Refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații
Nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii activităților prestate
Utilizarea capacităților de precolectare/ colectare centralizate fără contract de prestare
Utilizarea serviciului fără contract de prestare
Modificarea neautorizată de către utilizatori a componentelor sistemelui public de salubrizare.
Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua serviciul după achitarea la zi a debitelor restante.

Conform
Art. Al.

A.
C.

2

30

(1)

b)
A.

C.

30

(1)

Ope
rator
8

Valoare /În sarcina
Utilizator
CL
Casnic
IP+AE
9
10
11
500/1.000 500/1.000
500/1.000 500/1.000
500/1.000 500/1.000
500/1.000 500/1.000
500/1.000 500/1.000

10.000/
50.000

2

30

(1)

e)

A.

C.

2

30

(2)

A.

C.

2

30

(21)

A.

10.000/
50.000

30.000/
50.000
30.000/
50.000

30.000/
50.000

30.000/
50.000
30.000/
50.000
30.000/
50.000
30.000/
50.000

30.000/
50.000
30.000/
50.000
30.000/
50.000
30.000/
50.000

A.

C.

12

10.000/
50.000
5.000/
10.000
10.000/
50.000
10.000/
50.000

c)

2

Primar

30.000/
50.000
10.000/
30.000
5.000/
15.000

Aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la
operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc..
Refuzul utilizatorului de a încheia contract de prestări servicii cu operatorul serviciului

C.

2

30

(22)

A.

C.

2

30

(23)

A.

Nerealizarea precolectării separată, în recipientele asigurate de operator, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special
amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie/urmare a activităţilor lucrative desfăşurate
Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât
operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria delegării
Abandonarea deșeurilor

C.

2

30

(24)

A.

I.

2

2

(3)

C.

3

A.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop

C.

3

A.

Degradarea mediului prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel

C

3

A.

Neasigurarea colectării separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

C.

3

Aruncarea/Depozitarea deșeurilor de orice fel pe maluri, în albiile râurilor, apele de suprafaţa

C

3

C.

3

31

(1)

A.

5.000/
15.000

C.

3

31

(3)

A.

Neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în sarcină, în legătură cu serviciul.

C.

3

59

5.000/
15.000
5.000/
15.000

Funcţionarea fără respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu

C

3

Autoritatea administrației publice locale, are următoarele responsabilități:
a) sa colecteze separat biodeșeurile, în vederea compostării și fermentării acestora; b) sa trateze biodeșeurile intr-un mod care
asigura un inalt nivel de protecție a mediului; c) sa foloseasca materiale sigure pentru mediu, produse din biodeșeuri; d) sa
incurajeze compostarea individuală în gospodării.
Neinterzicerea tratării biodeșeurilor colectate separat care conțin substanțe periculoase în stații de compostare

17

(1)

(37)

1.500/
3.000

1.500/
3.000
5001.000
100/
300

1.500/
3.000
500/
1.000
100/
300

I

25.000/
50.000

1.000/
2.000
1.000/
2.000
3.000/
6.000

20.000/
40.000
20.000/
40.000
25.000/
50.000

30.000
60.000

5.000/
10.000

30.000/
60.000

A.
A.

A.
A

7.500/
15.000

25.000/
50.000
5.000/
15.000

7.500/
15.000

CONSTATAREA ABATERILOR
tab. S1
Nr.
crt.

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

FAPTĂ/ACȚIUNE
DENUMIRE

1

Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice local prin hotărârea de
dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
Aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a
spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc..
Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă
Nerealizare precolectării separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor
pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară
Atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3), fără
respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract
Încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un
operator care nu deţine licenţă.
Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de programele de dezvoltare economico-socială a UAT
Neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului.
Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de
prestări servicii cu operatorii de salubrizare.

D
en.
2
C.

CONSTITUIE
Conform
A.N. Art. Al.
3
4
5
2
30
(1)

CONSTATĂ
AAPL ANRSC
Lit.
6
a)

7
▲

8

C.

2

30

(22)

▲

C.
C.

2

30

(23)

▲
▲

2
2

30
30

(24)
(1)

b)

▲

C.

30

(1)

c)

▲

2
2

30

(1)

e)

▲

2
2

30
30

(2)
(21)

C.

C.
C.
C.

▲
▲

