
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANJ 

HOTA RAREA NR. __ 3sL.__. 
PRIVITOR LA: , /prohareo doc11111e11ta lie i de atrih 11ire u ,\ 'c1T i< i11lui /' 11 h/ic de Su!11hri.~111 c· 

de pe raza adminislraliv-!critoriula a co111 11 11ei Olt'.m11i. j11tlet11I 1 ·uic"" 

Consiliul local al CO/Jlllnc i Otesani. judc111I r 'a lceu. inl/'11 11ÎI iii sedi111a.ex/ruordin111''t ./ l/ffl/1c 11 . 

pe data de 06 septembrie 2012. la rnre partic i1w un 111111wr de 9 colisi!icri. din tu1ul11I ele 11 <'011, ili ... ·1 i 
in.fi111ctie. absentand domnii consilieri /\1/iron Jon s i Ohado- k larinesc11 ( llu!orghe: 

Va::and ca prin l'{)ful majori/a/ii a.fi>sl ales 1>resedi111 e de scd i1110 d-l ('011silier <'eh/I( .\ icolu1·
Florin , ules in sedinto de cons iliu din dala de 15 aug ust ] () ]]: 

Luam/ in de:::halere: 
- Refemlul de aprohare. inregislral lu nr.-/.53 2 clin 25 a11g u.1·1 1012 'i p r fli:.:clul ci(· hl'ill'"fi'i 

pre:::entate de ca/re d-l Oprisor /Vfircea.prim a rul com mu: i. cu pri l'i re la upmhareu do<..'l1111e nhll 1ui 1 Ic 
atrihuh-e u Serviciului P11h!ic de Saluhri::ure de pe nr::u ad111inistrulil•-1erilnriolu it cC11111111l'i U11:1011i 
jude/ul Valcea ; 

- Rapor111/ compurtimentului de specialitole. i11reg1sff'(f/ la nr.-/.533 din 15 0 11g11 1:1 lO.Y.:: 
- A vi:: ul Comis ie i Ad111inis lrnlie P11hfica .111ridicu. inre;.:,islml Io nr. -r 1- cli11 ()I ·'''/Jft· 1n!1:·;,, 

2022, Avizul Comisie i Buget - Pinanle. inreg islrnl la 111 '. -/. 7 18 di11 O I se111e111hrie .:o.:.} 'i 1 l':„11.' 
Comisiei lnvatamanl , Cultura. Protectie Socialu, i11regisfral la nr.-1 719 din Ol ,,c111e111hf'ic ~'U .. :!. 111111 

care se propune aproharea proiectului de ho/arare inf<mnu si co11li11u111/ i11il iu1 .le 1)/·i111ur: 
Va:::and ca s-au re.\])(!C/al principiile /ra11spore11lei in procesul di: elahorurc Li 111 ui,, .'c!u, 

actelor normative conform ari. 7 din Legea nr. 52/1003 JJrivind lranspurcnta dcci.:ionulo . 
Jn conformitate cu prei·eJerile art. 2 9. alin. (8). si llrt .30 din legea nr. 51 :} fl{J(l /'m·11 •, 1 

serviciile comunitare de utilitali puh!ice.cu mudijicarile si complL'lari/e 11/terioure. 11rn·c,/crii<' 
Ordinului nr. 111200 7 de apmbare a Caietului de sarcini-codru al serviciu/11i de .w l11bri::c1 rL <' 

loculitatilor. prevederile Ordinului nr. 11 2/2007 de aprohare (/ ( '011ll'LICl1flui-cw lru ele pre.\ llll l' ,/ 
serviciului de salubri:::ure o locul ilal ilor. pre1 ·ederi le 1-U I. nr. 86 ?•] ()I(, pentm ilj}!'Ohareu· \ 'on11c/1 '/ 
metodologice de aplicure a pren:dcrilor referiloure lu ulrihuirea co11lracldor de '·"·'llt ,•1i11!l<' u', 

lucriJri şi concesiune de servicii din l egea nr. l(}()/ ] (JJ 6 1>ri1·ind co 11cesi1111i!c de i 11u1i1 i ~i t·o11<·e,i11ni',· 
de servic ii.cu modificarile s i co111plelarile 11/rNioure. preveclerill' Legii nr. il lli :>01 r: ! '' 11·i11d 
concesiunile de lucrc/ri şi concesiunile de ser l' icii.L'll modifirnrilC! si co111plcturih· si ;mTcdc,i ilc 
art. 129. alin.(2) . lit.d) . si alin.(7). lil.11). din Urdo11a111a de Urgenia o U111 ·emu/11i nr.5- ] (}/') pnnn(i 
Codul administrativ. cu mod(ficarife si completorile 111/erioure: 

ln leme iul art. 139. alin. (3). si ari. J 96. uli11. (/ ). fit . (a). din U1do11a11w dl· I ·r,1!,<'llfu 11 Uu1 ·en 111!111 
nr.5 7/2019 p1frind Codul adminislmlil'. cu modificurile si compfelarile 11/terioore. c 11 I! !! 1u1111w· de <) 

voturi "r,enlru ' ', O voturi ·· i111polril 1a ". O voll!f'l " ahti11eri „ din 101al11/ de 9 vol111·i c.111rinwle. w!o;,10 
11rmatourea 

HO TARARE 

Art. I.- Se aproha organi-::area si reali:::area gestiunii serriciul11i public de ' 11l11bri::r1/'e d 111 

comuna Otesani. judetul Va/cea, prin gestiune delegata , prin contract de concesiune de se1Tic ii. 
Art.2.-Se aproba Studiul de oportuni/ale p entru org<mi::area proced11rii de ulrih11i1 ·e o 

contractului de delegare a gestiunii seniciului de co/celare si /romporl a dese uri/01 . ('(m fimn . i11c11 i 
nr. I. la prezenta holurarc. 



Art.3.-Se aproba Regulamentul de orguni:::are si fi111ctionore ul serl'iciului /J11hlic de 
sa/ubri:::are din comuna Otesani. judelui Volc:<!a, penim acti1'itati/e de colecturc ,.; 11w1sp1•rt o 
deseuri/or, conform Anexei nr.2. fu pre:::enta ho/urare. 

Art.4. - Se aproba Strategia de comracfare a contractului de delegare prin co11cc., i1111e " 
serviciului public de salubri:::are din comuna Otesani, judetu/ Va/cea, conf'orm Anexei nr.3. la pre::.ento 
hot arare. 

Art.5.- Se aproba Documenta/ia de wrihuire pentru contructul de delegw·e prin co11cesiu11e 11 

serviciului public de salubrizare din co1111111a O!esani. judelui Va/cea. compusa din cuie! de . ·urcini 'i 
anexe la acesta.respectiv Model contract de delegare prin co11cesi1111e a gestiunii sel'1'iciu/ui puh/ic de 
saluhri:::are , Formu/areJisa de date a achi:::itiei. conj(Jr111 Anexei nr.-1. la pre:::enfa liotumre. 

Art.6.-Se aproba procedura simp/!ficata pentru atribuirea contmctului de delegare o gestiun ii 
prin concesionare a sen1iciului public de saluhri:::are in cv1111ma Otesuni. in confimniwte rn 
prevederile art. 7 3. alin. ( !). din H. G. nr. R67/]0 I 6 privind Normele mc:todo/ogit·e de a11!irnre u 
prevederilor ref'eritoare la atribuirea contracte/or de concesiune de lucrari si concesiune de ,·e1Til ·i1 
din legea nr. 10012016 privind concesiunile de lucruri si concesiunile de senicii. i111r11rnt rn/<1arco 
totala estimate se incadrea:;a sub pragul preva::.ut la art. I I . alin.(/). din legeo nr. /00. ]016. 

Art. 7.-A nexele nr.1--lfac parte integranta din pre::.enla hot arare. 
Art.8.-Documentatiile de atrihuire a1Jrohate prin pre::.en/a ho/orare pol fi 111odi/icutc f i<' 

parcursul derularii procedurilor de achi::.itie. confinw pre1·cdffilor legale Îl/ 1 igoare. lllclw i1· 
mvd!ficarile necesare si impuse de catre AKentia Nationala penim Achi::.itii Publice. ur111w·c u 
evaluarii documenlatiei de atribuire,in i·ederea pas/arii in Sistemul Electronic de Achi::itii Puh/ice suu 
de alte institutii cu atributii in acest sens/operatori economici intc:resati. dupu ne. 111·11wn' 
raspunsurilor la clarificari/e solicitate pe parcursul derularii procedurii. 

Art.9.-lncepand cu data adoptarii pre::.entei hotumri isi incetea:::a oplicahilitateu orice uite 
prevederi contrare. 

Art.10.-Primaru/ comunei va asigura aducerea la indeplinire a pre::.cn/ci hotwori j lrin 

intermediul compartimentelor .financiar-contahil si ac:hi::.itii puhlice din cadrul Pri11writ·i wm1mei 
Otesani, jude tul Va/cea. 

Art. I 1.- Secretarul general al comunei va comunica pre:::enta hot arare d-lui Primor ul c·o11n11N i 
Otesani, Co111parti111entelor financiar-contahi! si achi::.itii puhlice din codrn/ J>ri1nariei co1111111c·i 

Otesani si Inslitutiei Prefectu/11ijudet11lui T'alcea in l'<!dffeo exercitarii co11tro/u/ui de legolitalc ·;i 1·0 

asigura aducerea la cunvslinla publica prin l!fisare la sediul i11stitutiei si pe pugi11u i111l m c'/ 
lVWJV.o/esani.ro. 

Otesoni 06 sepre111hrie _~O .. '.: 

CONTRASEMNEAZA PENTR U LEGALITA TE, 
SECRETA R UL GENERA L AL COMUNEI OTESAN/, 

Elt!na-Eliodora BONDOC. 



PROCEDURI OBLTGATORII ULTERIOARE ADOPT.r1R fl HOTA RARII CONSILIULUI UJC.IL ,\'R. 
JH/06.09.20221 

a 
--

Se 11111a 111 /'u 

Operat iuni efectuate 
Data /Jl'/"\'()(//1ei 
ZZILLIAN /'<!Sf7011Sa/Jife Sll . 

efec111e::.e 11rocedurn 

[QJ 1 12 lf3 l 

D Adoptarea hotararii') s-afacuf cu majoritate o simpla 
absoluta o calificatc/ 

D 06.()9.2022 t; 
IIJlcomunicarea catre primar2) 11 08.09.2022 I ~~ 
II] Comunicarea cafre prefectuljudetu!ui3

) 108. 09. 2022 I G 
c:=> 
~ 

IZJIAducerea la cunostinla pub/ica") +5
) ll rJ9. 09. 20::2 I l!8 J 

EJ Comunicarea. numai in cazul celei cu caracter 

I I 
I 

J individua1") +5
) 

EJ Ho/ararea devine obligalorie6
) suu produce efectejuf'idice7

), 09.()9.202:} L -~ -
-] 

dupu ca::. 
··-

Extrase din Ordonunta de urgenta a Guvernului !JJ:.,_5 7/] 1)] 2._ priFind Codul administrnlii -. rn I 

modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin.(/): „Jn exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta ho/orari. c11 
majoritate absoluta sau simpla, dupa ca::. 
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (/). holararile privind dobundirea sau instrainarea dre{Jt11/11i 
de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local rn majorilalea calificata defi11i111 
lu art. 5 Iii. dd) , de doua treimi din numaml consilierilor locali infimei ie. „ 
2
) Art. 197 alin. (2): „ Hotararile consiliului local se comunica pl'imarului. „ 

3
) Art. 197 alin. (!) , adaptai: Secretaru/ general al c:omunei comunirn hotaraf'i!e consili!!lui /ornl al 

comunei prefectului in cel mult JO ::ile lucra/oare de la data adoplarii „ . 

./)Art. 197 alin. (-/): „ Hotararile „. se aduc la c11nosfinla publicu si se co/I/ unica. in conditiile le,l!,ii 
IJJrin grija secretarului general al comunei. " I 
5
) Ari. 199 alin. (J ): „ Comunicarea hotararilor .„ cu caracter indii·idual ca/re persoanele c, 11·or11 li 'l' 

adrcseaza se.face in cel mult 5 :::ile de la data co11111nicarii oficiale rnfre prefect. " I 
r') Art. 198 alin. (I): „ Hotararile „ . cu caracter normal iv devin obligatorii de la dota ud11ceri i 101 · la 
cunostinta publica. " I 
7
) Ari. 199 alin. (2): „ Ho tararile .„ cu caracter individual produc efeclejuridice de la dato I comunicarii ca/re persoanele cw·ora li se adreseu::.u. " I 

...J 

1 
Se completeaza cu nwnarul si anul holararii consiliului local. 

2 
Se b(feaza tipul de majoritate cu care s-a adoptai holamrea consi/iului local. 



STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 
pe raza administrativ teritoriala a comunei Otesani 

I.Autoritatea contractantă 
Comuna Otesani, judeţul Vâlcea 

2.0biectul studiului de oportunitate 
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea 

necesitatii si oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru 
urmatoarele activitati pe teritoriul comunei Otesani, Judetul Valcea: 

- colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 
similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii 
colectate separat. 

3. Scopul studiului de oportunitate 
Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de 

colectare -transport deseuri menajere are drept scop: 
a) dimensionarea tehnica si umana a viitorului operator al serviciului de salubritate; 
b) dimensionarea parametrilor de performanta si costurile necesare pentru 

realizarea unui serviciu calitativ; 
c) identificarea investitiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor 
municipale si al deseurilor similare si a deseurilor provenite din locuinte, generate de 
activitatati de reamenajare si reabilitare interioara si I sau exterioare a acestora la nivelul 
comunei Otesani; 

d) stabilirea duratei contractului incluzand perioada de amortizare a investitiilor ce 
se vor realiza. 

4. Prezentarea comunei, aspecte legate de Managementul activitatilor de 
salubrizare in prezent 

Oteşani este o comună în judeţul Vâlcea, Oltenia, România, formată din 
satele Bogdănesti, Cârstănesti, Cucesti, Otesani(reşedinţa) şi Sub Deal. Este situată în 
paiiea centrală a judeţului, în extremitatea sudică a depresiunii Horezu, la aproximativ 
1 O km sud de oraşul Horezu, fiind accesibilă pe drumul naţional DN 65C, Craiova
Horezu. Are un relief deluros, specific Subcarpatilor Getici. Este străbătută de râul 
Luncavăt, de la nord la sud. Comuna Oteşani are în componenţă următoarele sate: 
Bogdăneşti , Cârstăneşti, Cuceşti, Oteşani şi Sub-Deal. Oteşani este a treia cea mai mare 



comună din zona Horezu după Popeşti şi Şirineasa. 

Comunele învecinate sunt Măldăresti la nord, Popesti la sud, Cemisoara la vest 
si Tomsani si Frâncesti la est. 
' ' 
Comuna Otesani este alcătuită din 5 sate in care vietuiesc aproximativ 2.861 locuitori, 
in 1.202 de gospodarii. Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea un numar de 17 
agenti economici si 8 institutii. 

Comuna este condusa de autoritatile administratiei publice locale, respectiv Consiliul 
Local ca organ deliberativ si Primar ca organ executiv, care functioneaza in unitatea 
administrativ teritoriala a comunei Otesani care conduc activitatea comunei in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 si a celorlalte acte normative elaborate 
de organe ierarhice. 

In U .A. T. Comuna Otesani, colectarea deşeurilor s-a realizat, în general, în 
amestec, prin platformele de colectare (punctele gospodăreşti amenajate în sate) şi din 
poaiiă în poartă în zonele de case. Operatorul licentiat care si-a desfasurat activitatea în 
U.A.T. Comuna Otesani a fost S.C. BCA VIO S.A. , in baza unui contract de prestari 
serv1c11. 

5. Aspecte legislative 
Prin raportare la principiul continuitătii serviciilor de utilitate publică ş1 a 

atributiilor ce cad în sarcina autoritătilor publice locale în ceea ce priveşte aceste 
serv1c11, se întocmeşte prezentul studiu de fundamentare, cu respectarea 
următoarelor acte normative: 

• O.G. nr. 2112002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• 0.U.G.nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 
nr.265/2005, modificată şi completată cu O.U.G. nr.117/2007 şi O.U.G.nr. 
164/2008; 

• Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 1O1 /2006 a serviciului se salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
serv1c11 

• H.G. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. l 00/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii; 

• Legii nr. 1O1 /2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de serv1c11, precum şi pentru 
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organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
• 0.U.G. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 
• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României; 
• Legea nr. 132/201 O privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice; 
• Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 
• Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
Activităţilor a localităţilor; 

• Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului de salubrizare al localitatilor. 

• Ordinul ANRSC nr. 11112007 privind aprobarea Caietului de Sarcini cadru 
al serviciului de salubrizare al localitatilor. 

• Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 
prestare a activităţilor a localităţilor; 

• Ordinul Ministerului Sănătăţii 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

6. Serviciile comunitare de utilitati publice 
Confonn art 1 alin 2 din Legea 51 /2006, serviciile comunitare de utilitati publice 

(servicii de utilitati publice), sunt definite ca totalitatea actiunilor si activitatilor 
reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public 
general ale colectivitatilor locale cu privire la: 

a) alimentarea cu apa; 
b) canalizarea si epurarea apelor uzate; 
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 
d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica m sistem 

centralizat; 
e) salubrizarea localitatilor; 
f) iluminatul public; 
g) transportul public local. 

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt : 
a) autoritatile administratiei publice locale; 
b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 
c) operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 
d) A.N.R.S.C. 

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca 
rezultat producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la 
realizarea serviciilor trebuie controlat3impactul asupra mediului în vederea 



protectiei si conservarii acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile. Ca urmare, 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara 
pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurator si obtinerea tuturor 
autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati 
publice si reglementeaza activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati 
publice. 

Legea nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect 
stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, 
exploatarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a 
localitatilor si se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, înfiintat si 
organizat la nivelul comunelor, comunaelor si municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 
obiectiv serviciile de salubrizare". 

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei 
publice locale si se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate 
de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de 
urbanizare, de importanta economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de 
dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta. 

7. Serviciul de salubrizare 
7 .1 Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare 

Serviciul de salubrizare se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor 
prmc1p11: 

a) protectia sanatatii populatiei; 
b) autonomia locala si descentralizarea serviciilor; 
c) responsabilitatea fata de cetateni; 
d) conservarea si protectia mediului inconjurator; 
e) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 
f) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 
g) nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
h) transparenta, consultarea si antrenarea indecizii a cetatenilor; 
i) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata 

a unitatilor administrative - teritoriale si a banilor publici; 
j) securitatea serviciului; 
k) dezvoltarea durabila. 

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performantă 
prevăzuti în Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul Comuna Otesani, jud. 
Valcea. 

Indicatorii de performantă şi de evaluare stabilesc conditiile ce trebuie respectate 
de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitătilor. 

Indicatorii de performantă asigură conditiile pe care trebuie să le 
4 



îndeplinească serviciile de salubrizare avându-se în vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) adaptarea permanentă la cerintele utilizatorului; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
d) respectarea reglementărilor specifice în domeniul protectiei mediului şi al 

sănătătii populatiei; 
e) implementarea unor sisteme de management al calitătii, al mediului ş1 al 

sănătătii şi securitătii muncii; 
t) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 
Indicatori de performantă pentru serviciul de salubrizare se referă la 

următoarele activităti: 

a) contractarea serviciilor de salubrizare; 
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) mentinerea unor relatii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea 

rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligatiilor care 
revin fiecărei parti 

d) solutionarea în timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile 
de salubrizare; 

e) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare- informare, consultantă; 
f) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitătii administrativ

teritoriale pentru care are hotâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii. 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performantă, operatorul trebuie 
să asigure: 

a) gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) evidenta clară şi corectă a utilizatorilor; 
c) înregistrarea activitătilor privind măsurarea prestatiilor, facturarea şi încasarea 

contravalorii serviciilor efectuate; 
d) înregistrarea reclamatiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de solutionare a 

acestora; 
e) comunicarea gradului în care se asigură colectarea selectivă a deseurilor 

menajere si/sau municipale de la populatie. 

Acest Studiu de oportunitate analizează următoarele activităţi componente : 

- Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separate. 
- Colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale; 

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
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activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

Serviciul de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 
deseurilor similare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza 
sistemul public de salubrizare a localitatii, respectiv printr-un ansamblu tehnologic si 
functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate 
prestarii serviciului, precum: puncte de colectare si colectare selectiva a deseurilor; baze 
de intretinere a autovehiculelor de salubritate, baza operationala si administrativa. 

Dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantităţi 
suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare, se va face 
fără ca acest lucru să conducă la creşterea tarifelor. 

Transportul deşeurilor menajere se face de către operator la depozitul ecologic 
indicat de autoritatea publica. 

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa 
numai in depozite amenajate conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare 
aplicabile depozitelor de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor 
prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea 
populatiei. 

Potrivit art.11 din Legea nr. l O 1/2006 coroborat cu art.23 din Legea nr.51/2006, 
gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 

a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si 
executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma 
si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu 
privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, 
functionarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora; 

b) gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei 
publice locale de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile 
de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in 
numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai 
multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii 
privind fumizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor 
publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul si obligatia de administrare 
si de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari 
ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiilor de 
dezvoltare intercomunitara, <lupa caz, in conformitate cu strategiile si programele de 
salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati, precum si in conformitate cu 
prevederile Legii nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de 
salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a 
unor caiete de sarcini, aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale 
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unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, <lupa 
caz. 

Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor si caietele de sarcini ale 
serviciului se intocmesc in conformitate cu regulamentul - cadru al serviciului de 
salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul nr.110/2007 si 
respectiv Ordinul nr.111/2007 ale presedintelui A.N.R.S.C. 

Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale si operatorii 
serviciului de salubrizare, <lupa caz, sunt reglementate prin: 

a) hotararea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul 
gestiunii directe; 

b) contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate. 
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea si 

exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau 
numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciului, pe baza unor analize 
tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de 
oportunitate. 

Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de 
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, <lupa caz, de 
asociatiile de dezvoltare intercomunitara si se semneaza de primari, de presedintii 
consiliilor judetene sau, <lupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localitatilor, in numele 
si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor este un 
contract incheiat in forma scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ
teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada 
determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si 
raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, <lupa 
caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a 
administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta 
serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, <lupa caz. 

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub 
incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localitatilor se stabil este in baza prevederilor Legii 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile 
administratiei publice locale sau, <lupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in 
termen de maxim 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori 
de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de 
oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
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gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele 
anexe: 

a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului; 
b) regulamentul serviciului; 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare 
la: denumirea partilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile 
si obligatiile partilor contractante; programul lucrarilor de investitii pentru modemizari, 
reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii 
curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric ; sarcinile si 
responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de 
reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora; 
indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul 
de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, 
conditii si garantii; tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 
acestora; imodul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 
nivelul redeventei sau al altor obligatii, <lupa caz; raspunderea contractuala; forta 
majora; conditiile de redefinire a clauzelor contractuale; conditiile de restituire sau 
repartitie, <lupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a 
gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate; mentinerea echilibrului contractual; conditiile 
de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea patrimoniului public si 
privat preluat; structura f01iei de munca si protectia sociala a acesteia; alte clauze 
convenite de parti, <lupa caz. 

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de 
delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, 
după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi 
ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor 
prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În 
cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor care 
sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, 
respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului, 
respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz. 

Durata recomandata a delegarii - 5 ani (60 luni) astfel incat investitorul sa isi 
poata recupera toate investitiile fara a pune presiune pe locuitori prin tarife care pot 
depasi limita suportabilitatii. 

Varianta I: GESTIUNEA DIRECTĂ 
Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti 
publice, conf.art.28 alin.(2) gestiunea directă se realizează prin intermediul 
unor operatori de drept public sau privat, care pot fi: 

../ servicii publice de inters local sau judetean, specializate, cu personalitate 
8 



juridică, înfiintate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiilor 
judetene, după caz, prin hotărâri ale autoritătilor deliberative ale unitătilor 

administrativ-teritoariale respective; 
./ societati cu capital social integral al unitătilor administrativ-teritoariale, 

înfiintate de autoritatile deliberative ale UA T - urilor respective. 
În cazul în care s-ar opta pentru înfiintarea unui serviciu public de salubrizare 

specializat şi autorizat conform legii, organizat în subordinea consiliului local, 
prezentăm următoarea analiză: 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 
- Dezvoltarea capacitatii 
manageriale în domeniul 
deşeurilor în cadrul 
Otesani; 

tehnice s1 
gestionării 

Comuna 

- Existenta unui sistem de 
management al deşeurilor 

îmbunătătit, adaptat particularitătilor 
şi nevoilor Comuna Otesani; 
- Asigurarea continuitătii prestării 

serviciului de salubrizarea fără a fi 
nevoie de o procedură de achizitie 
publică ptr. contractarea serviciului 
- Controlul direct asupra activitătii; 
- Dotări tehnice moderne în 
domeniul salubrizării, cu mijloacele 
necesare desfăşurării activitătii de 
salubrizare; 
- Incasarea profitului din prestarea 
acti vitatii 
- Suplimentarea investitiilor conform 
oricăror norme care apar ulterior dării 
în gestiune; 

- Implicarea redusă a cetătenilor în 
probleme de salubrizare; 
- Serviciul trebuie înfiintat şi organizat în 
conditiile Legii serviciilor comunitare de 
utilităti publice nr.51/2006, tinându-se 
cont de marimea, gradul de dezvoltare şi 

de particularitătile economico-sociale ale 
Comuna Otesani, în raport cu 
posibilitătile locale de finantare a 
functionării, exploatării ş1 dezvoltării 
acestora. 
- Investitii în echipamente de lucru, 
maşini, pubele de gonoi, respectiv: 

a).Pentru activitătile de colectare 
deseuri si salubritate stradală: 

v' 3 autocompactoare destinate 
activitătii de colectare ş1 transport 
deşeuri 

v' 2 automaturatoare pentru 
activitatea de maturat mecanic; 

v' 2 autobasculante uşoare 

(capacitate cca.4-6mc) pentru 
transportat deseuri de pe domeniul 
public; 

v' 2 autoutilitare (încărcătoare 

frontale tip Buldoexcavator, 
Wolla) pentru ridicare/ depozitare 
de seuri 

Costuri man ş1 durată mare de timp în 
derularea procedurilor legale necesare 
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- Angajarea de fortă de muncă şi 

scăderea somajului; 
- Îndeplinirea indicatorilor de 
performantă care fac referire la 
activitatea prestată; 

- Structura de personal necesară pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare, 
care cuprinde: 

- Indicatorii minimali de performantă 

ai servciilor de salubrizare pot fi 
modificati prm hotărâre a Consiliului 
local al comunei Otesani 

- personal tesa: 
- administrator ; 
- personal financiar-contabil ; 
- personal resurse umane; 
- personal executiv: 
- personal protectia muncii si PSI; 
- personal protectia mediului 
- paza; 
- conducători auto; 
- muncitori necalificati 
- sef de parc auto 

- personal atelier intretinere masini 
- Existenta unm sistem de 
management al deşeurilor 

- Asumarea tuturor riscurilor de către 

serviciul public înfiintat. 
îmbunătătit, adaptat particularitătilor 

şi nevoilor Comunei Otesani. 

CONCLUZII 
Varianta gestiunii directe nu este 
oportună având în vedere necesitatea 
obtinerii licentelor de operare în 
domeniul serviciilor comunitare de 
utilităti publice, a numeroaselor avize si 
aprobari m special referitoare la 
îndeplinirea cerintelor de calitate si de 
mediu (exemple: licenta ANRSC, 
autorizatie mediu, certificari in domeniu, 
alte taxe reglementate prin lege)* 

Varianta II: GESTIUNEA DELEGATĂ 

RISCURI 
N easigurarea continuitatii 
serviciului pe perioada obtinerii 
licentei de operator A.N.R.S.C si a 
altor avize/ autorizatii in domeniu, 
precum si pe perioada derularii 
procedurii de achizitie a 
autovehiculelor/ utilajelor destinate 
activitatilor din cadrul serviciului 
de salubrizare si până la momentul 
livrarii produselor . 

Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităti publice, conf. art. 29 , alin.( 4) gestiunea delegată se realizează prin 
intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi: 

../ societati cu capital social privat; 

../ societati cu capital social mixt. 
Societatile cu capital social integral public pot participa la procedurile 
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de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati 
publice în zona teritorială de competenta a unitatii administrativ-teritoriala 
care exercita o influenta dominanta asupra acestora sau in afara acestei zone 
daca operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit 
direct, conform art 28. din Legea nr. 5112006. 

Operatorii care îsi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii 
delegate fumizeaza/ presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea 
si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza 
contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei 
eliberate de autoritatea de reglementare competenta, în conditiile legii. 

11.1 Parteneriat public privat 

-Angajarea de fortă de muncă ş1 

scăderea somajului; 
- Dezvoltarea capacitătii tehnice ş1 

manageriale în domeniul gestionării 

deşeurilor în cadrul Comunei Otesani; 
- Existenta unui sistem de manage

ment al deşeurilor îmbunătătit adaptat 
particularitătilor şi nevoilor UAT. 

- Existenta unui cadrul competitiv: 
operator local cu licentă şi dotări 

tehnice modeme în domeniul 
salubrizării; 

- Se poate urmări situatia financiară 

(lunară) şi societatea privată va 
răspunde din punct de vedere 
economic. 

- Se poate desemna un personal 
economic care să verifice situatia 
economică a firmei; 

- Dotarea operatorului 
necesare desfăşurării 

salubrizare; 

cu mijloacele 
activitătii de 

- Implicarea redusă a cetatenilor in 
probleme de salubrizare; 

- Tinând cont de prevederile legale în 
~igoare Legea nr.72/2013 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii 
obligatiilor de plată a unor sume 
rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autoritătile 

publice locale, incapacitatea de disponibil 
în bancă, depăşirea termenului legal de 
plată duce la penalităti; 

- Serviciile prestate trebuie plătite. 

Aceste plăti nu se pot efectua decât din 
bugetul local; 

- Nu se plăteşte o redeventă din partea 
K:tgentului economic. 
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- Suplimentarea investitiilor pe 
parcursul derulării contractului 
conform oricăror norme care apar 
ulterior concesionării; 

- Contractul de parteneriat prevede 
îndeplinirea indicatorilor de 
performantă care fac referire la 
activitatea prestată; 

- Indicatorii minimali de performantă ai 
serviciilor de salubrizare pot fi 
modificati prin hotărâre a Comunei 
Otesani, pe baza unor studii de 
specialitate 

CONCLUZII 
Având în vedere faptul că nu se obtin 
venituri de pe urma acestui serviciu ci 
numai cheltuieli nu este oportună 

această formă de delegare. 

11.2 Concesiune 
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RISCURI 
Există posibilitatea ca societatea 
privată să intre în insolventă, din 
incapacitate temporară de plată sau 
definitivă, fapt care ar periclita buna 
desfăşurare a salubrizării localitătii . 



- Angajarea de fortă de muncă ş1 

scăderea somajului; 
- Dezvoltarea capacitătii tehnice ş1 

manageriale în domeniul gestionării 

deşeurilor în cadrul Comuna Otesani; 
- Existenta unm sistem de 

management al deşeurilor îmbunătătit, 

adaptat particularitătilor ş1 nevoilor 
UAT; 

- licentiere pe activitati si servicii 
- Existenta unui cadrul competitiv: 

operator local cu licentă şi dotări 

tehnice modeme în domeniul salubrizării; 
- Dotarea operatorului cu mijloacele 

necesare desfăşurării activitătii de 
salubrizare; 

- Contractul de delegare prevede 
îndeplinirea indicatorilor de 
performantă care fac referire la 
activitatea prestată; 

- Suplimentarea investitiilor pe 
parcursul derulării contractului 
conform oricăror norme care apar 
ulterior concesionării; 

- Indicatorii minimali de 
performantă ai serviciilor de salubrizare 
pot fi modificati prm hotărâre a 
autoritatilor deliberative din Comuna 
Otesani, pe baza unor studii de 
specialitate; 

- Încasare anuală a unei redevente 
care aduce un venit la bugetul local; 
- Se constituie o garantie de bună 

executie pentru serviciile prestate; 
Prin concesiune toate riscurile sunt 
transferate operatorilor economici. 

CONCLUZII 
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- Implicarea redusă a cetatenilor 
in probleme de salubrizare; 

-Tinând cont de prevederile legale 
în vigoare Legea nr.72/2013 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii 
obligatiilor de plată a unor sume 
rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti ş1 între aceştia ş1 

autoritătile publice locale, incapacita
tea de disponibil în bancă, depăşirea 

termenului legal de plată duce la 
penalităti; 

-Serviciile preste trebuie plătite. Aceste 
plăti nu se pot efectua decât din bugetul 
local; 

RISCURI 



Reducerea consumului de resurse. 
Prin concesiune se va obtine selectarea 
unui concesionar care să ofere raportul 
optim între pretul tarifelor şi calitatea 
serviciilor prestate, în corelare cu nevoile 
rurale si cu dezvoltatea economica 

Există posibilitatea ca societatea 
privată să intre în insolventă, din 
incapacitate temporară de plată sau 
definitivă, fapt care ar periclita buna 
desfăşurare a salubrizării localitătii; 

7.3 Operatorii serviciului de salubrizare a localitatilor 
Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobandeste in conditiile Legii 

nr.51/2006. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotarare de 
dare in administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotarare de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii 
delegate. Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori sau operatori 
regionali de drept privat, care pot fi: 
a) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, 
infiintate de autoritatile deliberative ale acestora; 
b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes 
local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data 
intrarii în vigoare a prezentei legi, al caror capital social este detinut în totalitate de 
unitatile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de actionar unic; 
c) societati comerciale cu capital social privat; 
d) societati comerciale cu capital social mixt. 

Operatorii serviciului de salubrizare care part1c1pa la procedurile organizate 
pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico
organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico
materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul 
parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare 
si pentru toate tipurile de activitati contractate. 

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate 
furnizeaza/presteaza serviciul de salubrizare prin exploatarea si administrarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, in baza contractului de delegare 
a gestiunii serviciului, precum si în baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare 
competenta. 

Operatorii cu statut de societati comerciale al caror capital social este detinut in 
totalitate de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea 
pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative 
ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi 
drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu 
utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara 
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de origine din Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata. 
Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de 

salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai 
serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se 
precizeaza in regulamentul serviciului de salubrizare. 

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor 
universalitatii, accesibilitatii, continuitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. 
Acestia se obliga sa puna in aplicare metode performante de management care sa 
conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor 
concurentiale prevazute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa 
asigure totodata respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului. 

Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si 
a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati 
sa detina toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestarii activitatilor specifice 
serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare, si sa respecte normele si 
reglementarile in vigoare cu privire la igiena si sanatatea populatiei, respectiv la 
protectia si conservarea mediului, emise de autoritati competente în aceste domenii. 

7.4 Utilizatorii serviciilor publice 
Utilizatorii serviciului de salubritate sunt: 

a) comunitatile locale considerate în întregul lor; 
b) persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe 

activitati specifice serviciului de salubrizare, în cazul activitatilor a caror contractare se 
realizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu 
operatorul. 

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin 
regulamentul serviciului, aprobat prin hotarâre a autoritatilor deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare 

elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia. Utilizatorii 
au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul de 
salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administratiei publice locale având 
obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la 
structura tarifara si la clauzele contractuale. 

Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii individuali se 
desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului 
de salubrizare si ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatile 
administratiei publice locale pe baza legislatiei in vigoare, aplicabila acestui serviciu. 

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrative - teritoriale, împreuna cu 
primarii, în calitate de autoritati executive si de semnatari ai contractelor de delegare a 
gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localitatii si 
urmaresc respectarea de catre operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a 
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clauzelor contractuale si a prevederilor legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de 
salubrizare. 

Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de 
salubrizare vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a 
serviciului are dreptul sa conteste prevederile acestora, în conditiile legii. 

8. Obiectul concesiunii 

Activitatile care fac obiectul concesiunii, asa cum sunt ele definite in Legea 101/2006, 
republicata, sunt : 

(1) colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, ( art.2 alin. (3) lit. a) din Legea 1O112006, republicata); 

Precolectarea se face de către persoanele fizice şi cele juridice şi reprezintă 

activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară - de scurtă durată - a 
deşeurilor municipale si similare în recipiente corespunzătoare desfăşurării activităţii. 

Precolectarea va fi efectuată selectiv, prin depozitarea în recipiente adecvate sau 
pungi I saci de plastic, a deşeurilor reciclabile (hârtie, plastic si sticla), separat de 
deşeurile reziduale/biodegradabile. 

Colectarea este activitatea prestată de către operator, constând efectiv în 
încărcarea deşeurilor municipale si similare din punctele de precolectare. 

Activitatea de colectare a deşeurilor municipale si similare se va desfăşura conform 
programelor prestabilite, în concordanţă cu nevoile populaţiei şi ale agenţilor 

economici, operatorul urmând să îşi dimensioneze baza materială şi structura de 
personal în funcţie de cerinţele menţionate anterior, astfel încât să asigure calitatea 
serviciilor la un nivel superior celui existent, în acest sens urmărind să fie monitorizat în 
permanenţă de către serviciile publice de gospodărire a deşeurilor comunale. 

Colectarea deşeurilor municipale se face în autovehicule special amenajate 
pentru transp01iul acestora, acestea fiind încărcate astfel încât deşeurile să nu fie 
vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe domeniul public. După 
încărcarea în mijloacele de transport, punctul de colectare se va lăsa curat si maturat, 
fără urme de deşeuri. 

Activitatea consta în efectuarea următoarelor operatiuni: 
încărcarea pubelelor în autovehiculul pentru transport deşeuri sau autocompactor; 
măturatul şi încărcarea manuală a eventualelor deşeuri împrăştiate la punctul de 
precolectare; 
transportul deşeurilor la instalatiile autorizate. 
La stabilirea frecventei de colectare a reziduurilor menajere se va avea in vedere 

atat cantitatea medie de deseuri produsa zilnic de fiecare locuitor cat si mentinerea 
igienei la punctele de precolectare. 
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Numărul de rec1p1ente de colectare a deşeurilor se stabileşte conform 
Standardului SR13387:1997, Salubrizarea localitătilor. Deşeuri rurale. Prescriptii 
de proiectare a punctelor pentru precolectare. 

Transportul deşeurilor municipale se face de către operator la locurile special 
amenajate în vederea depozitării de deşeuri. 

Descărcarea deşeurilor se va face numai la locurile special amenajate în vederea 
depozitării de deşeuri. Sursa deşeurilor este înregistrată în documentele de transport. 

Operatorul are obligaţia spălării mijloacelor de transport şi dezinfectarea acestora. 

9. Motive de ordin economico - financiar, sociale si de mediu care justifică 
acordarea gestiunii delegate (concesiune) 
9.1 Motive de ordin economico - financiar 

Prin delegarea serviciilor publice de salubrizare se urmăreşte realizarea unui raport 
calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi 

menţinerea unui echilibru permanent între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 
De asemenea se urmăreşte ca structura şi nivelul tarifelor practicate să reflecte costul 
efectiv al prestaţiei. 

Actualizarea si modificarea tarifelor se va realiza în conformitate cu Ordinul 
A.N.R.S.C 109/2007 in situaţii de schimbare semnificativă a echilibrului contractual şi 
va fi aprobată - in prealabil - de către Consiliul Local al comunei Otesani. 

Propunerea privind delegarea gestiunii este motivată şi de următorii factori care ar 
implica cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local: 

- necesitatea obţinerii licenţei pentru efectuarea serviciilor de salubrizare; 
- obligativitatea realizării colectării selective şi implicit necesitatea dotării cu 

recipiente specifice colectării selective care vor fi distribuite utilizatorilor prin vânzare; 
- amenajarea depozitelor ecologice pentru depozitarea reziduurilor solide; 
- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea serviciilor delegate şi 

pregătirea acestuia. 
Fara a face un calcul al salariilor personalului necesar, al taxelor si impozitelor 

aferente acestor salarii, fara a calcula costurile operationale ( carburanti, lubrifianti, piese 
de schimb, scule si dispozitive necesare, dotari in amenajarea spatiilor pentru 
desfasurarea activitatii, gararea utilajelor, dotari specfice etc.) se poate aprecia ca efortul 
financiar pe care comuna Otesani trebuie sa il faca in situatia gestiunii directe a 
serviciului este unul consistent, urmand ca amortizarea sa fie una foarte lenta, pe masura 
incasarii de la beneficiarii serviciilor a sumelor cuvenite pentru serviciile prestate. 

In varianta delegarii gestiunii serviciilor, comuna Otesani nu are de facut nici un fel 
de investitii, impune si obtine pentru locuitorii comunei servicii de calitate la un pret 
corect, competitiv si are si avantaje financiare, sub forma redeventei pe care urmeaza sa 
o obtina din partea operatorului. 

9.2 Motive de ordin social 
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Prin adoptarea gestiunii delegate a serviciului de salubritate, se vor putea obţine 
următoarele beneficii: 

a) Selectarea unui operator economic care să ofere raportul optim între preţ (mic) şi 
calitate (ridicată) a serviciilor de salubritate; 

b) Creşterea calităţii serviciilor de salubritate, datorită selecţionării operatorului pe 
baza unor criterii care vor evalua indicatorii de performanţă ai acestuia; 

c) Asigurarea serviciilor de salubritate astfel încât să se asigure servicii tuturor 
utilizatorilor, generatori de deşeuri menajere şi deşeuri asimilabile deşeurilor menajere, 
de pe teritoriul comunei Otesani; 

d) Menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei si a calităţii vieţii, prin 
cuprinderea tuturor generatorilor de deseuri din comuna Otesani in sfera de actiune a 
prestatorului de servicii de salubritate, în urma acestei activităţii de colectare si transport 
a desurilor rezultând o localitate mai curată. 

9.3 Aspecte de mediu 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005, privind 

protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare autorităţile administraţiei 
publice locale au importante responsabilităţi şi obligaţii pentru asigurarea unui 
mediu sănătos pentru toţi cetăţenii comunităţii. 

În desfăşurarea serviciului public de salubrizare a localităţilor este obligatorie 
respectarea principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. În 
acest scop, consiliile locale, persoanele fizice şi juridice răspund pentru: 

a) îmbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului ş1 

menţinerea curăţeniei ; 

b) amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a 
reţelelor de canalizare şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia salubritatea, 
ambientul, spaţiile de odihnă şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

c) adoptarea de măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu 
privire la întreţinerea curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi 

dintre clădiri. 
Pentru creerea şi respectarea acestor condiţii, un serviciu public de salubrizare al 

comunei Otesani, implică cheltuieli importante din bugetul local, iar reglementările în 
vigoare presupun modernizarea lor şi realizarea de investiţii care nu pot fi suportate din 
bugetul local. 

Un alt aspect privind responsabilităţile şi obligaţiile privind protecţia mediului, îl 
constituie prevederile Legii nr. 132/201 O - privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice. Se unnăresc, astfel, creşterea gradului de informare şi de 
conştientizare, dar şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu 
privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor. 

10. Investiţii necesare pentru efectuarea activităţilor de salubrizare 
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10.1 Investiţii minime pentru efectuarea activităţilor de salubrizare 

Statistic numărul mediu anual de locuitori din aria de operare a U.A.T. Comuna 
Otesani este de 2.641 locuitori , însa din experienta anilor anterori, se poate aproxima 
un numar de 1.500 locuitori generatori de deseuri menajere, la care se aduga 
aproximativ 21 agenti economici . 

Investitiile impuse operatorului vor fi realizate etapizat, în functie de prioritati, 
astfel incat sa se asigure suportabilitatea tarifelor pentru populatie. Investitorul va trebui 
sa faca dovada detinerii utilajelor minime impuse prin caietul de sarcini în momentul 
încheierii contractului de delegare. 

Regimul bunurilor - toate investitiile realizate de operator pe parcursul 
contractului de delegare si care sunt necesare desfasurarii activitatii vor deveni Bunuri 
de Retur la momentul încheierii contractului de delegare. Investitiile care se realizeaza 
din fonduri proprii ale operatorului raman astfel in proprietatea acestuia pe perioada 
derularii contractului de delegare, urmand ca la încetarea contractului acestea sa revina 
de drept, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale, fiind 
integrate domeniului public al acestora ( conf. art.28 alin. (3) Legea nr. 1O112006); 

Conditii de mediu - operatorul are obligatia de a-si desfasura activitatea in 
conditiile de mediu conform legii, iar cheltuielile ocazionate de implementarea 
masurilor ce se impun cad tot in sarcina operatorului. Pe perioada derularii contractului 
de delegare se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu. Pe toata perioada 
derularii contractului de delegare, operatorul va implementa conditionarile ce se 
stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor 
programe de conformare la cerintele de mediu; 

Incetarea concesiunii - Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii: 
- in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este 

prelungita <lupa expirarea termenului ; 
- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, 

prelungirea acestuia, in conditiile legii; 
- in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala 

de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina 
concedentul ui; 

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu 
plata unei despagubiri în sarcina operatorului; 

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar, prin reziliere, cu 
plata unei despagubiri in sarcina delegatarului; 

- în cazul in care Operatorul nu detine autorizatiile legale sau sunt retrase; 
- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului; 
- cu acordul ambelor parti, in scris. 
Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele 

anexe: 
19 



- Caietele de sarcini ale serviciului; 
- Regulamentul serviciului de salubrizare; 
- Oferta operatorului. 
So/utionarea litigiilor - Operatorul si Primaria comunei Otesani vor face toate 

eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau 
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
Daca <lupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale nu reusesc sa rezolve in 
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 
de catre instantele judecatoresti din raza teritoriala. 

11. Nivelul redevenţei 

11.1 În schimbul delegării gestiunii Serviciului, Concesionarul(Operatorul) se obligă 
să plătească Concendentului o redevenţă anuală de 1 % din cifra de afaceri rezultată ca 
urmare a prestării serviciului de salubrizare în comunei Otesani, pentru activităţile care 
fac obiectul contractului, la care se adaugă TVA. Cifra de afaceri este definită ca fiind 
contravaloarea serviciilor facturate. 

11.2 Plata redevenţei se va face lunar până la data de 25 a lunii următoare pentru luna în 
curs, şi va reprezenta 1 % din cifra de afaceri rezultată ca urmare a prestării serviciului 
de salubrizare în comunei Otesani, pentru luna în curs, pentru activităţile care fac 
obiectul contractului, la care se adaugă TV A. Concesionarul (Operatorul) are obligaţia 
să ţină evidenţa contabilă a serviciilor publice delegate în mod distinct de celelalte 
activităţi în aşa fel încât, în baza documentelor de evidenţă lunară să se poată întocmi 
balanţa contabilă de verificare. Pentru calculul redevenţei, Operatorul va depune la 
Concendent, în termen de 1 O zile de la încheierea lunii de raportare, o situaţie privind 
cifra de afaceri înregistrată pe perioada de raportare, însoţită de o copie a balanţei 
contabile lunare, iar Concedentul va emite factura în termen de 5 zile de la data 
raportării. 

11.3 Plata redevenţei se face în contul RO.„„„„.„ „„„„„„„„„ .. „„„„„„ - Alte venituri 
din concesiuni, prin virament bancar deschis la Trezoreria Horezu, cod fiscal 2541533. 
11.4 Neplata la termen a redevenţei atrage o penalizare asupra sumei datorate de 

Concesionar Concendentului de 1 % pentru fiecare lună sau fracţiune de lună începând 
cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată, până la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
11.5 Netrimiterea de către Concesionar, până la data de 1 O a primei luni a trimestrului 
următor pentru trimestrul precedent, a situaţiei financiare şi balanţei menţionate la alin. 
(1 ), fără de care Concendentul se află în imposibilitatea emiterii facturii de plată a 
redevenţei , având drept consecinţă neplata la termen a redevenţei, atrage o penalizare 
asupra sumei datorate de Concesionar Concendentului de 1 % pentru fiecare lună sau 
fracţiune de lună începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit 
termenul de plată, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
11.6 Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat numai prin Legi, 
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Ordonanţe, Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanţelor sau alte acte 
normative specifice. 
11. 7 Neplata a două rate consecutive duce la retragerea obligaţiilor restante din contul 
de garanţie, reprezentând redevenţă şi majorări de întârziere. În termen de 30 de zile de 
la retragerea obligaţiilor restante din contul de garanţie, Operatorul are obligaţia să 
reconstituie garanţia la nivelul prevăzut, să achite toate debitele restante, inclusiv 
majorările de întârziere calculate. Nerespectarea acestei obligaţii de reconstituire a 
garanţiei, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în 
întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei de 
judecată. 

12. Durata estimată a delegării 
Având în vedere prevederile OUG nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, propunem 
concesionarea serviciilor publice de salubrizare până la intrarea în vigoare a contractului 
de delegare a gestiunii ce urmează să fie atribuit de Asociaţia de Dezvoltarea 
Intercomunitară (ADI) constituită la nivelul judeţului Vâlcea pentru proiectul "Sistem 
de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea", dar nu poate fi mai mare 
de 5 ani (60 luni), începând cu data semnării Contractului de delegare a serviciului 
public de salubrizare al comunei Otesani şi poate fi prelungit prin act adiţional până 
la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmează să fie atribuit de 
Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară (ADI) constituită la nivelul judeţului Vâlcea 
pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea". 

13. Riscuri 
Prin delegarea serviciului de salubrizare al Comuna Otesani, prin atribuirea unui 

contract de concesiune, concesionarul va prelua aproape în totalitate riscurile 
aferente exploatării. In sustinerea variantei delegării serviciului de salubrizare se va 
arăta în tabelul de mai jos analiza de repartitie a riscurilor: 

Categoria de Descriere Consecinţe Eliminare 
nsc 

Riscuri de amplasament 
Structură Structurile existente Majorarea costurilor Concedentul transferă 
existentă sunt inadecvate Sl , timpului necesar riscul Concesionarului, 

(modernizări) pentru a adapta pentru realizarea care va folosi spatiul 
dezvoltarea proiectului pus la dispozitie m 

conditii de eficienta 
maxima. 

21 



Aprobări Nu pot fi obţinute 

toate aprobările 

necesare sau pot fi 
obţinute cu 
condiţionări 

neprevăzute. 

Finanţator şi finanţare 

Modificări de Pe parcursul 
taxe proiectului regimul 

de impozitare 
general se schimbă 

în defavoarea 
Concesionarului 

Operare 

Întârzieri 
începerea 
proiectului ş1 

cresterea costurilor 

în Înainte de începerea 
proiectului, 
Concedentul realizează 
o investigare în detaliu 
a aprobărilor necesare. 

' 
aferente realizării 

proiectului. 

negativ Veniturile Impact 
asupra 
financiare 

veniturilor Concesionarul trebuie 

Concesionarul 
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ale să permită acoperirea 
diferenţelor 

nefavorabile, până la 
un cuantum stabilit 
între părţi prm 
contract. Peste acest 
cuantum, diferenţa va 
fi suportată de 
Concedent, din surse 
legal constituite cu 
această destinaţie 



Resurse la 
intrare 

Intreţinere şi 

reparare 

Operare 

Piaţă 

Resursele necesare Creşteri de cost ş1, 

pentru operare costă în unele cazun, 
mai mult decât efecte negative 
estimările iniţiale, asupra calităţii 

nu au calitate prestaţiilor efectuate 
corespunzătoare sau 
sunt indisponibile în 
cantităţile necesare 

Calitatea bunurilor 
puse la dispozitie de 
catre concendent 
este 
necorespunzătoare 

având ca rezultat 
creşterea 

anticipări 

costurilor 
întreţinere 

reparaţii 

peste 
a 

de 
si 
' 

Cresterea costului 
cu efecte negative 
asupra prestaţiilor 

efectuate 

Concesionarul 
corespunde 

nu Imposibilitatea 
efectuării 

prestaţiilor. financiar sau nu 
poate efectua 
prestaţiile conform 
con trac tul ui 
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Concesionarul poate 
gestiona riscul prm 
contracte de fumizare 
pe termen lung cu 
clauze specifice 
privind asigurarea 
calităţii furniturilor. 
Concendentul va 
proceda la 
renegocierea 
contractuale 
modificarea 

balantei 
prm 

duratei 
contractului m baza 
legii 100/2006 sau la 
ajustarea tarifelor. 
Concesionarul poate 
gestiona riscul prm 
contracte pe termen 
lung cu operatori 
corespunzător 

calificaţi şi având 
capacităţi materiale ş1 

resurse suficiente. 

Concedentul trebuie să 
exammeze în detaliu, 
încă din faza de 
ofertare, capacitatea 
viitorului Concesionar 
de a îndeplini cu 
succes contractul. 



Înrăutăţirea 
condiţiilor 

economice 
generale 

Producerea 
schimbări 

fundamentale 

unor Venituri sub În faza de ofertare, 
proiecţiile financiare viitorul Concesionar 

şi anterioare poate propune condiţii 
neaşteptate 

condiţiile 

în contractuale care să-i 

economice generale, 
care conduc la 
reducerea cerem 
pentru prestaţiile 

contractate 

asigure condiţii de 
acoperire a riscului. 

Competiţie Apariţia pe piaţă a Venituri sub Concesionarul trebuie 
concurenţilor în proiecţiile financiare să analizeze cu atenţie 
domeniul anterioare ca urmare condiţiile de piaţă. 

prestaţiilor a reducerii preţurilor Concedentul trebuie să 
efectuate, conform şi/sau a reducerii se abţină de la măsuri 
contractului, de cereru, datorită care afectează piaţa 
Concesionar concurenţei 

Schimbari O schimbare Venituri sub Se va proceda la 
demografice demografica sau proiectiile financiare renegocierea balantei 

socio-economica anterioare contractuale prm 
afecteaza cererea modificarea duratei 
pentru prestatiile contractului m baza 
contractate legii 1O1/2006 sau la 

ajustarea tarifelor. 
Inflatia Valoarea platilor in Diminuarea m Tarifele practicate de 

timp este diminuata termeni reali a operator vor fi ajustate 
de inflatie veniturilor din anual cu indicele de 

Risc legal şi de politică a Concedentului 

proiect crestere a preturilor 
declarate de INS. 

24 



Reglementarea Existenţa unui cadru Efect asupra Concesionarul 

Schimbări 

legislative/ de 
politică ( 1) 

statutar de costurilor ş1 evaluează sistemul de 
reglementări 

vor 
Concesionarul 

Schimbare 

care veniturilor 
afecta 

o crestere 
' 

reglementări ş1 

măsurile necesare 
Se va proceda la 
renegocierea bal antei 
contractuale prm 
modificarea duratei 
contractului m baza 
legii 1O1/2006 sau la 
ajustarea tarifelor 
Concedentul poate să 

legislativă şi/sau a semnificativă în reducă răspunderea 

politicii 
Concedentului, 

costurile 
care operaţionale ale 

nu poate fi Concesionarului 
anticipată la si/sau necesitatea 
semnarea 
contractului ş1 care 
este adresată direct, 
specific ş1 exclusiv 
proiectului, ceea ce 
conduce la costuri 
de capital sau 
operaţionale 

suplimentare 
partea 
Concesionarului 

din 

' 
de a efectua 
cheltuieli de capital 
pentru a putea 
răspunde acestor 
schimbări 
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pentru astfel de 
schimbări pnn 
monitorizarea ş1 

limitarea schimbărilor 

care ar putea avea astfel 
de consecinţe asupra 
proiectului. 
In situatia in care acest 
lucru nu va fi posibil 
concendentul va 
proceda la ajustarea 
tarifelor. 



Schimbări 

legislative/ de 
politică (2) 

Retragerea 
sprijinului 

complementar 

Schimbare 
legislativă şi/sau a 
politicii 
Concedentului, care 
nu poate fi 
anticipată la 
semnarea 
contractului si care 

' 
este generală în 
aplicarea sa (nu 
specifică 

proiectului), ceea ce 
conduce la costuri 
de capital sau 
operaţionale 

suplimentare din 
partea 
Concesionarului 
Concedentul îşi 

retrage sprijinul 
complementar, 
proiectul fiind 
afectat negativ 

Activele concesionarului 

O crestere Concedentul poate 
semnificativă în diminua riscurile prm 
costurile excluderea schimbărilor 
operaţionale ale ca cele legate de taxe 
Concesionarului sau cele pentru care 
si/sau necesitatea Concesionarul este 
de a efectua compensat pe baza unei 
cheltuieli de capital ajustări cu indicele 
pentru a putea Preţurilor de Consum şi 
răspunde acestor numai în baza unei 
schimbări "sume semnificative" 

preagreate 
In situatia în care acest 
lucru nu va fi posibil 
concendentul va 
proceda la ajustarea 
tarifelor 

Consecinţe asupra Concesionarul va 
veniturilor încerca să se redreseze 

financiar proiectul după 
schimbările ce afectează 
în mod discriminatoriu 
proiectul, în special în 
cazul proiectelor în care 
utilizatorul terţ este cel 
care plăteşte 

Depreciere Deprecierea tehnică Creşterea costurilor Concesionarul poate 
lua măsurile necesare 
pentru evitarea unei 
astfel de situaţii , prin 
monitorizarea acestei 
depreciri si va trece la 
ajustarea tarifelor. 

tehnică a este mai mare decât de retehnologizare 
activelor puse cea prevăzută 

la dispozitie de 
catre 

concendent 

Forţă majoră 
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Fo11ă majoră 

I 

I Forţa majoră , astfe l Pierderea sau Concesionarul poate 
cum este defin i tă , avarierea act ivelor lua măsuri de asigurare 
prin lege, împiedică ! proiectului ş i a activelor proiectului 

I 

realizarea ! pierderea/diminuare ş i urmăreşte reparare~1 

contractului ' a posib i lităţii de : sau înlOcuirea acestor~1 
, obţinere a : în cel mai .-curt timp 
I venitur_ilor , posibil. Concesionarul 
I preconizate va avea obligatia de a 

J_ , avea util aje de rezerva 
! I 
l. _ __ L __ .. 
Profitabilitatea proiectului 

- P-;e~ar~a I Bal~nţa - de venituri- ' Supra-profituri în i Conceclentul trei uie să 
in c ludă mecanisme de activităţii · cheltuieli diferă favoarea 

I . I . t · 1 serviciului de semnificativ faţă de : Conces ionarului ! repartizare ec 11tcn1 ă a 
salubrizare se prev1z1un1 
dovedeşte mai 
profitabil decât 

previziunile 
1 realizate iniţial 

CONCLUZII 

profituri lor ob\inute 
: peste li mita l uată în , 
1 ca lcul h stabi lirea 
' 
, proiecţiilo r financiare 

Urmare a celor expuse mai sus, cu raportare la toate aspecte le atinse ş i 

justificate punctual ş i în mod comparativ anteri or ş i în cond itiile în care autor i tătile 

administratiei publice locale păstrează prerogativele pri vind adoptarea politici lor şi 

a strategîilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare şi dreptul de a urmari, 
controla şi a supraveghea îndeplinirea obligatiilor privind realizarea acestor serv ici i, 
considerăm că este oportună derularea unei proceduri de delegarea prin 
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare al Comuna Otcsani, judetul 
Valcea, pe o durata de 5 ani. 

\ ) •:, I 

' ' I 

CONSULTANT 
lng. SAIA ELENA 

~~ 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL A L COMUNEI OTESANI. 

Eli!na-Eliodora BONDOC. 

f 
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U.A.T Comuna Otesani 
Judetul Valcea 

ANEXA nr.J . la H.C.L. nrf.Rctin Qh,09.2022 

Regulamentul Serviciului de Salubrizare 
U.A.T. Corr\un~ Otesani 

PREAMBUL 

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Se 1·v iciu lu i Public ck 
Salubrizare al Comunei Otesani, denumit in continuarea REGULAMENT ,a !o st ~ 1 ~ 1 1-,o r,11 

avand in vedere urmatoarele prevederi legale: 
1. Legea nr. 51 12006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, rl'publicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
2. Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, repub li cata c 11 

modificarile si completarile ulterioare; 
3.Legea nr. 21112011 privind regimul deşeurilor, republicata cu modificarilc sr 
completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 249/20 15 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeuril or de 
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5.0rdin nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al ser\ ici ul ui d 
salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6.Legea nr. 132/201 O privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publ ice ~ 

7.0.U.G.nr.196/2005 , privind Fondul pentru mediu, cu modificările ş i completăril e 

ulterioare; 
8.0rdin nr. 578/2006pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţ i il or ~i ta . c iur 
datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 
9.0.U.G.nr. 195/2005 privind protecşia mediului, cu modificările ş i completJrik 
ulterioare. 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
SECTJUNEA 1- Domeniul de aplicare (inclusiv termenii si notiunile utilizate) 
ART. I 

I) Prevederile prezentului regulament se aplica unor activitati din cadrul erviciu!ui de 
salubrizare pe aria U.A.T. Comuna Otesani, denumit in continuare sen1iciu de 
salubrizare. Activitatile serviciului sunt prestate pe raza teritoriala a c0munei O tesai 1i , 

judeţu!Vâlcea, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale institu iiilor 
publice şi ale operatorilor economici, ·111 conformitate cu prevederile legislative în vigoare 
specifice activităţii de salubrizare. 

2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serv iciu lui 
de salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurare<J 
serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dint re 

operator si utilizator. 
3) Operatorul serviciului de salubrizare, se va conforma prevederilo r prezentul ui 

regulament pe intreaga durata de delegare a contractului de concesiune . 

4) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au 

caracter minimal. Consiliul local Otesani poate aproba si alti indicatori de pe rformanta 
sau/si conditii tehnice pentru serviciul de salubri zare, pe baza unor studii de speciali tate 



sau în functie de modificările legi slative vi itoare. 
ART.2 

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
salubrizare din U.A.T. Comuna Otesani a fost elaborat pentru următoarele 
activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi a l deşeurilor 
similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi in stituţii ,i nc lu s iv fracţii 
colectate separat , fără a aduce atingere fluxului de cieşe uri de echipamente e lectrice si 
electronice, baterii şi acumulatori ; 

1 

b) colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hâ11ie, meta l, pl astic şi sticlă din 
deşeurile municipale; 

c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe , generate de ac ti vită\i de 
reamenajare şi reabilitare interioară ş i/sau exterioară a acestora . 

Acest reg ulament îşi va înceta api icab il itatea odată cu intrarea în vigoare a contractul ui 

de delegare a gestiunii ce urmează să fie atribuit de Asociaţia de Dczvo ltarc8 

Intercomunitară (ADI) constituită la nivelul judeţului Vâlcea pentru pro iectu l "Si ~tcm de 
Management Integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea. 

ART.3 

Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de sa lubrizare trebuie să se realizeze pe 
baza următoarelor principii: 

1) protectia sanatatii populatiei; 
2) responsabilitatea fata de cetateni; 
3) conservarea si protectia mediului inconjurator; 
4) asigurarea calitatii s i continuitatii serv iciului ; 
5) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea s i cantitatea serviciului prestat; 
6) securitatea serviciului; 
7) dezvoltarea durabila; 

8) nediscriminarea şi egalitatea de tratament a l utilizatorilor; 

9) utilizarea instrumentului " Pl ăteşte pentru cât a runci"; 

l O) aplicarea principiului - "B eneficiarul pl ăteşte". 

ART.4 
Termenii şi noţiunile utili zate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 

4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

4.2. biodeseuri - deseuri biodegradabil e provenite din gradini si parcuri, dese uril c 
alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor pri vate, din birouri , cantine, 
restaurante, comertul cu ridicata, de la firme de catering si magazinel e de vânzare cu 
amanuntul, deseuri similare provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare; 

4.3. colector - orice întreprindere/operator economic care desfasoara o activitate 
autorizata de colectare si actioneaza în nume propriu pentru strângerea deseuril or de 1<1 

terti în vederea transportarii la o instalatie de tratare 
4.4. compost - produs rezultat din proc su l de tratare aerobă ş i /sau anaerobă, µrin 

descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate 
separat supuse compostării; 

4.5. colectare - conform definiţi ei prevăzute în JJegea nr. 211 /2011 , republicată~ 



4.6. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 
211/2011, republicată ; 

4.7. curăţarea zăpezii /gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratu lui de zăpad5 sau de 
gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării dcpla~ăr i i 
vehiculelor şi pietonilor în condiţii de s i guranţă; 

4.8. curăţarea rigolelor - operaţi unea de îndepărtare manuală sau mccani Lat5 <l 

depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la borcl ur5 spre axu l 
median al străzj\, urmată de măturare şi/sau stropire; . . . 

4.9. depozit - conform definiţiei prevăzute în ai1exa nr.' I la Hotărâre8 G uvernulu i llr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare ; ··-- ----· 

4.1 O. deratizare - activitatea de stârp ire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanţe chimice 
sau prin culturi microbiene; 

4.11. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are inten\i<.1 s:.:tu 
obligaţia să le arunce; 

4.12. deşeuri biodegradabil e - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, 
cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material ; 

4.13. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi 
depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării 
efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 

4.14. deseuri din constructii si desfiintari - deseuri provenite din activitati de constructie 
si desfiintare; 

4.15. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care sat isfoc 
cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie; 

4.16. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării /locuinţe, inclusiv fracţii! -~ 

colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 1 la Hotărfire~ 
Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru apr0bareu list e i 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 

4.17. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri si milare, inclusiv !l·aqiil~ 

colectate separat; 
4. 18. deseuri municipale: 
a) deseuri amestecate si deseuri colectate separat de la gospodarii, inclusiv hârt ia si 

cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeseurile, lemnul, textilele, ambalajele, 
deseurile de echipamente electrice si e lectronice, deseurile de baterii si acumulatori si 
deseurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; 

b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeuri le 
respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere. Deşeurile 

municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură , s ilvicultură , pescuit, fose scpt icL: 
şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehicule le scoase din uz şi 
deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări ; 

4.19. deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nt_".: 
211/2011, republicată; 

4.20. deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din 
categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la tlotftr~rea Guvernului nr. 856/2002:, cu completări l ~ 
ulterioare; 

4.21. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de 
producţie pentru obţinerea produsului iniţi a l sau pentru a lte scopuri; 

4.22. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclus iv cele 
rezultate în urma proceselor de tratare, a ltele decât deşeurile reciclabile; 



4.23. deşeuri de origine animală - subpro9use-de origi ne animală ce nu sunt dcst inak 
consumului uman, cadavre întregi sau porţiu ni de cadavre proven ite de la an imale; 

4.24. deşeuri similare - deşeuri proven ite din activităţi comerciale d in indust ri e si . . . .. . , ' 
111st1tu~11 care, ~m punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu 
deşeu~·J!e menajere, exclusiv deşeuril e din · producţie , din agri cu ltur8 şi din acti, · it{iţi 
forestiere· 

' 
4.25. deşeuri stradale - deşeuri specifice căi lor de c irculaţi e publică, proven ile din 

activitatea cotidiană ~ popul aţ i _ei, de la spaţii le verzi, de la animale, din depunerea <.k 
substanţe solide proveril·t-~ d'irr :·a.tmosferă; ... · .. ~~ :~.i · \ .,~ " · · 

4.26. deşeuri voluminoase - deşeuri . s:o.l.j_de de diferite provenienţe care, dator itei 
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sisteme le ob i şn uite de colectare', ci ncces it ~1 o 
tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de.vedere al pre lu ării ş i transportului; 

4.27. deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 
21 I /20 I 1, republicată; 

4.28. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germen ilor patogeni cu substanţe spec ifi,_'L'.. 
în scopul eliminării surselor de contaminare; 

4.29. dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul ele larvft sau adtilt 
cu substanţe chimice specifice; 

4.30. eliminare - conform definiţi e i prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 2 J I /20 J I. 
republicată; 

4.31. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 
2 I 1120 I 1, republicată; 

4.32. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canaliznre pri11 
care se as igură evacuarea ape lor pluviale; 

4.33. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare Jc 
energie, realizată în in stalaţ ii care respectă l egis l aţ i a în vigoare privind incinerarea 
deşeuri lor; 

4.34. instalaţie de incinerare - orice in sta l aţi e tehnică fi xă sau mobilă ş i echipamentul 
destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere 
rezultate, al căre i randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prev8zut în 
anexa nr. 3 la Legea nr. 21 I /2011 , repub li cată; 

4.35. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, reali n 1\ i de 
operatorul de serv icii , pentru care se stabilesc ni veluri minime de · calitate, urmtîriţi b 
nivelul operatorului; 

4.36. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte 

cal itatea de operator al serviciu lui , precum ş i capacitatea şi dreptul de a presta una sau nrni 
multe activităţi ale acestuia; 

4.37. măturat - activitatea de salubrizare a loca lităţilor care, prin aplicarea unor 
procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a 
suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale; 

4.38. neutralizare a deşeurilor de origine anima l ă - activitatea prin care se mocii i-ică 
caracterul periculos al deşeurilor de ong111e anima l ă prin procesare, 
incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabi le bio logic, neperi culoase pentru 
mediul înconjurător, animale sau om, respectiv act ivitatea de îngropare a acestora; 

4.39. producator de deseuri - producatorul initial de deseuri sau orice persoana care 
efectueaza operatiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modific:Jrea 
naturii sau a compozitiei acestor deseuri; 
producator initial de deseuri - orice persoana ale carei activitati genercaza deseuri 



rambleiere - operatiune de valorificare în cadrul careia se folosesc deseuri ncpc riculo<1 ';c 
adecvate în scopuri de refacere în zonele în· care s-au efectuat excavari sau în scopuri de 
amenajare a teritoriului. Deseurile trebuie sa înlocuiasca;111ateriale care nu sunt descuri, s~ 1 
fie adecvate pentru scopurile mentionate mai sus si sa se limiteze la cantita tea st1 ict 
necesara pentru atingerea acestor scopuri ; 

4.40. reciclare - orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt reprocesate i'n 
produse, materiale sau substante pentru a-si îndeplini functia lor initiala sau pentru <ilic 
scopuri. Aceasta include reprocesarea material elor organice, dar nu include va lorific.irca 
energetica si reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pcntrt1 
operatiunile de rambleiere; 

4.41. reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utili zate pentru o anumit5 
operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale soluţiilor pentru o anumită operaţ iunL~ 
de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv; 

4.42. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstra rea unu i 
aspect salubru al localităţilor; 

4.43. schema de raspundere extinsa a producatorului - set de masuri luate de stat pentru 
a se asigura ca producatorii de produse poarta responsabilitatea financiara sau finan ciara si 
organizatorica pentru gestionarea stadiului de deseu din ciclul de viata al unui produs 

4.44. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echi pamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se 
realizează serviciul de salubrizare; 

4.45. so1iare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeu rilor 
reciclabile în vederea transpo1iării lor la operatorii economici specializaţi în valorific;:1 t·ca 
acestora; 

4.46. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecani zaL cu 
instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea î ndepărtă r ii 
deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 

4.47. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeuril or. 
în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de tratare; 

4.48. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în di spersarea npt? i pc 
suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spaţiile de odihnă 
şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopu l 
creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localită ţil or şi ev i tă 1 ·ii 

formării prafului; 
4.49. tratare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 21 I 120 I I, 

republicată; 

4.50. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec 
utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, uscJrc 
şi operaţii de tratare biologică prin procedee aerobe şi /sau anaerobe ; 

4.51. tobogan - jgheab sau tubul atură folos ită drept mijloc de transport. pri n alunec re a 
deşeurilor; 

4.52. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51 /2006, republicată, cu completările ulterioare; 

4.53. valorificare - conform definiţiei prevăzute in anexa nr. I la Legea nr. 21 I 120 I 1, 
republicată; 

4.54. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un virus sau 
germeni patogeni de la un animal la altul , de la cim la om ori de la animal e la 0111. 



Nr. 

1 

4.55. «plăteşti pentru cât arunci» - in!)trument economic care are drept scop c reşterea 
ratei de reutilizare, reciclare şi reducerea canti.t~ţii de deşeuri la depozitare prin stimulan.~cl 
colectării separate a deşeurilor. 

4.56. răspunderea extinsă a producătorului producatorii de produse po;.1 rt.a 
responsabilitatea financiara sau fin anciara si organizatorica pentru gest ionarea stadiului de 
deseu din ciclul de viata al unui produs. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SI TEHNICI PENTRU ACTIVITĂŢILE DE 
SALUBRIZARE DIN CADRUL UAT OTESANI, .JUDETUL VALCEA 

Indicatori de performanta şi peirnlităţi 1ientru activitatea· de 'colectare şi transport deşeuri 
municipale În Comunaul Otesrmi 

I. I /11dicatoridepetforma11tacu penalităţi 

Titlu Descriere indicator Val. Indicator 

I „ Cantitateadedeşeuri reciclabile 
m un ici pa leco lectatese pa ratra port 
atla cantitateatotală generată de 

deşeurireciclabilemunicipale (%) ,.. lndicatorulse referăladeşeurilede 

hârtie şicarton,plastic,metal ş i 

sticlădindeşeur_ilemenajere, 

deşeuri lesi mi la reşideşeuri ledin 
pieţe şise aplicăpe ancalendaristic. 

„ Cantitateade deşeurireciclabile ,.. 60% pentru 
municipalecolectateseparat 

I 
anul2022 

re prezi ntăca ntitatea 
totalăcolectatăseparat pe trei 
fracţii,respectiv deşeur i dinhârti e 

Colectarea 
şicarton;deşeuri de 

separată a 
plasticşimetalşideşeuride 

deşeurilor 
sticlă,inclusivimpurităţile. 

recicla bile 
municipale 

:,... Cantitatea totalăgeneratăde 
I 

deşeurireciclabilemunicipale se 
consideră pentruanul 2022 ca fiind 
30%din cantitatea totalăde 
deşeuri menajere,si milareşi 

I dinpiete generate şicolectate. 
I „ 65% pentru 

Pentruanii următori,ca ntitatea anul2023 

ltotalăgeneratăde deşe urirecicl ab il e 

municipale se calculează pe 
bazadeterminărilorde 

compoziţiereaiizatede către 

operatoruldecolectaresi tran sport 

Penalităţi 

Pentru ţinta de 60 % care tre bu ie atins{iîna nii 
2022 sea plicaanual 
următoarelepe n al ităţipentru 

urmatoareleprocentede 
deşeurireciclabilecolectate s eparat : 

i „ 

r 

,.. 

„ 

r 

...___ 

30%sa urna i puţi ndeşe ur 
reciclabilecolectate sep ara t :pe11a litJte 
6%din VAC 
30%-40% deşeuri recicl abilecolec tale 

din VAC separat:penalitate 4% 
40%-50% deşeuri ecicla bilecolectate 

din VAC separat:penalitate 2% 
50%-60% deşeuri ecicl 
separat:penalitate 1% 

a bi le col ectat f' 
din VAC 

60% sa u mai mult deşe uri 
rec iclabilecolectate se parat: nuse ap !i că 

penalitate 

----

Pentruţintade 65 % care tre buie atinsăînanii 
arelepenalit ăţi · 2022 seaplicaanual următo 

r 

r 

„ 

r 

r 

r 

30%sa umaipuţindeşeu ri 
parat:penal1tate reciclabilecolectate se 

8%din VAC 
30%-40% deşeuri recic labile colectate 

din VAC separat :penalitate 6% 
40%-50% deşe u r i reci dabile colectat e 

din VAC separat:penalitate 4% 
50%·- 60% deşeuri ecic labile co lectate 

din VAC separat:penalitate 2% 
60%- 65% deşe ur i ecic labile colectate 

din VAC separat :penalitate 1% 
65% sa umaimult de şe uri recicla bi le 
colectate separat: nus e aplică penalita te 

·--



Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pentru ţinta de 70 % care t rebuie atins;'l 1n ;:in~ 
2023 se aplică urmă toa re l e pe n alităţi· 

70%pentru 

anul2024 

,.. 30% saumaipuţindeşeu r i 

reciclabilecolectate separC1t :pena liL:1tc 10c 
dinVAC 

,.. 30%-40% deşeu r i reciclabilecoiec:t<1tC> 
separat:penalitate8%din VAC 

11.1 Indicatori de performanta fără penalitati 

Titlu Descriere/unitatedemăsurare 

Ratadeconectarela 
,.. Popu laţia carebeneficiazăde 

activitateadecolectareşi transportca serviciulde salubrizare 
procentdin populaţia totală (%) 

Ratadeimplementarea 
instrumentului „ Populaţia care solicită şipentru care 
~conomic „ plateşte seaplicăinstrumentuleconom ic„ plateştepe 
pentru cât arunci" ntru cât arunci" raportat la populaţia 
pentru deşeurile totală(%) 

menajere 

Deşeurimenajere 
.,.. Cantitateadedeşeu rimenajere 

peri cu loa sec o lectatese pa rate/locuitor I an 
periculoase 

în raportcu indicatoruldegenerare 
colectateseparat 

estimat,respectiv1 kg/locuitor/an (%) ;r--
0 

. . Cantitateadedeşeurimenajere 
e eunmena ere e . . . ş 

1 
t tl p t penculoasecolectateseparateanualtnm1s 

oase co ec a esepara " . . 
~ · · 

1 
t t a la tratare/depoz1tareca procentd1n nm1se a ra aresau . " " 

d ·t cant1tateatotala colectata de 
epozi are deşeurimenajerepericuloase(%) 

;... Cantitateadedeşeurivoluminoasecolectat 

Deşeuri voluminoase 
eseparaUlocuitor/an ca procent din 

colectateseparat 
indicatoruldegenerareestimat (%) 

lndicatorulde generareestimat este conform 
legislatiei in vigoare 

,.. 40%-50%:penalitate 6%dinVAC 

,.. 50%-60% deşeuri reciclabi lecolectatP 
sepa rat :penalitate4%din VAC 

' ;.:: 60%-70% deşeuri recidabil ecol,=-dcJii: 

----- -
Valoriprop 

Comentarii use 
----·-

I 

./ Datelesuntfolos iteîn 100% 
monitorizare 

__I 

scopuride I 

-· - ---- - ---

2022-10% 
2023- 15% ./ Datelesun tfolositeîn scopuride 
incepandcu monitorizare 
2024- 20% 

·-~· --

./ Datelesuntfolositeîn 
75- 100% 

scopuridemonitoriza re 

-------- ---

./ Datelesuntfolositeîn 
minim 90% 

monitorizare 
scopuride 

----

./ Datelesuntfolositeîn 
75- 100% 

scopuridemonitonza re 

Deşeurivoluminoasetri „ Cantitateadedeşe urivolumi noasecolectat r 
mise la tratare sau eseparatetrimisă la tratare/depozitareca . . 

90
01< ./ Datelesuntfolositeîn 

procent din cantitatea total ă minim 0 
scopunde 1 

valorificare sau 
depozitare dedeşeurivolum inoase colectate (%) 

------------

;... Cantitateadedeşeu r iproven 1 te din 
Deşeuriprovenitedin construcţii şidesfiinţări 

construcţii şi colectateseparatde la popula\ie 
desfiinţăricolectate /locuitor/an în raportcu mdicatorulde 
separatde la populaţie generareestimat, respectiv25 

kg/locuito.r/an (%) 

monitorizare 

-------------- ----

./ Datelesuntfolositeîn 
75- 100% 

monitorizare 

I 

-- -I 

scopunde I 

- ________ ] 



8 

Deşeuriprovenite din 
construcţii şi 

k:Jemolăride la 
populaţietrimisela 

ratare/ valorificare 

·-------.-----.------·-·- --

„ Cantitateadedeşeuriproven i te din 
construcţii şidemolări colectateseparatde 
la populaţietrimisă spretratate . . ./ 
/depozitareca procentdin cantitateatotală minim 90% 
dedeşeuri provenitedin construcţiiş i 
demolăricolectate(%1) 

Datelesuntfolositeîn 
scopuridemonitorizare 

__ _,__ _______ .J__ ____________ ·-------'-------1 ____ -- -- -

ART. 5 .. , .. . ;. .. 

I) Serviciul de salubrizare se reali zea0a ·prin intermediul unei infrastructuri tchni l'P

edilitare specifice care, impreuna cu r~ij'io~cele de colectare si transport a deseurilor. 
formeaza sistemul public de ·salubrizare A: localitatii , denumit in continuare sis(em ele 
salubrizare. 

2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si function::il, car , 
cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prcstarii serviciului k 
salubrizare, precum : 

a) puncte de colectare separata a deseurilor; 
b) stati i de transfer; 
c) statii de producere compost; 
d )stati i de sortare; 
e) baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; 
ţ) depozite de deseuri . . 
In U.A.T. Comuna Otesani, sistemul este alcătuit din echipamente specifice colectării 

deşeurilor menajere ( europubele - persoane fizice si persoane juridice) precum si puncte 
de colectare separata a deseurilor reciclabile. 
ART.6 

Prin organizarea serviciului de salubrizare, trebuie indepliniti de catrc operator 
indicatorii de performanta din caietul de sarcini al serviciului de salubrizare si contractul 
de delegare al serviciului, aprobati de Consiliul Local Otesani si prevazuti in Anexa la 
prezentul regulament. 

SECTIUNEA 2 - Accesul la Serviciul de Salubrizare 
ART. 7 

1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul U.A.T. Otesani. <lll 

garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu, în functie de natura activitatilor prest3le. 
2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatii!e publice pri vind 

serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara ~i 

la clauzele contractuale ale contractului . 
3) Operatorul serviciului de salubrizare,este obligat ca prin modul de prestare sa 

asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoan.:' 
cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice sial protectiei med iului . 

4) Operatorul serviciului de salubrizareeste obligat sa asigure continuitatea 
serviciuluiconform programului aprobat de Consiliul Local Otesani, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare. 

5) Conform prevederilor Legii nr. 1O1 12006 a serv iciului de salubrizare a localitătil or. 
republicată, autoritatea publica locala are competenţe exclusive în ceea cc priv eştc 
înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare, 
având atribuţii în ceea ce priveşte stabilirea taxelor speciale pentru utili zatorii serviciului 



de salubrizare care refuza incheierea unu 1 

U.A.T.ComunaOtesani. 
contract de prestare a serviciului , din ana ,. 

6) Potrivit prevederilor art.26, alin. ( 1 ), lit:c )din Legea nr. l O I /2006, actuali/:~11~1" !n 
funcţie de natura activităţilor prestate, arât în cazul gestiunii directt?, câl ş i în cai.u l 
gestiunii delegate, pentru asigurarea fi nanţări i serviciului de salubri zare, utili zatorii nchiti:i 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual fără încheierea unui contract". Cuantumul taxei spec iale va li ~upuc..; 

aprobarii Consili.u~lli l.ocal1;1l comuna~ilui Otesani. . :„ . ~ · · . 

7) Producătorii şi· deţin'ători( de .de'Şeuri au obligaţia ·să predea operatoru lui dl' 

salubritate deşeurile menajere, ' deşeuri.le asimilabile cu deşeurile menajere, deseuril e 

verzi în vederea colectării, reutilizării, . r~cidăr!i, transportului, tratării , v aloril"i cări i şi 
eliminării finale în condiţiile legii , a fra~ţlei ră;11ase. 

SECTIVNEA 3- Documentatia tehnica 
ART. 8 

1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica m1n1111a pentru toti 
operatoriicare asigura serviciul de salubrizare, pe raza administrnti v- lcritoriala ~1 
U.A T.Comuna. Otesani , judetul Vâlcea. 

2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum s1 modu l de 
întocmire, actualizare, pastrare si manipulare a acestor documente. 
ART.9 

Operatorul va avea si va actualiza , in functie de specificul activitatii de salu br i z~irc 

prestate, urmatoarele documente : 
1) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii ; 
2) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire; 
3) planurile generale cu amplasarea constructiilor si a instalatiilor aflate in explontarc, 

actualizate cu toate modificarile sau completarile; 
4) planurile cladirilor sau constructiilor speciale avand notate toate mod ificnri le ~au 

completarile la zi; 
5) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autori zmii le de punc1"1.: 

in functiune a acestora; 
6) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie nk 

partilor de lucrari 
sau ale lucrarilor ascunse; 

7) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriil e tehnice, brev iare le ck 
calcul, devizele pe obiecte, devizul general , planurile si schemele instalatiilor si retele lor 
etc. 

8) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu: 
a) procese-verbale de masuratori cantitative de executie; 
b)procese-verbale de verificari si probe, inclusiv p1·obele de performanta s1 

garantie, buletinele de veri fi cari, analiza si incercari; 
c) procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
d) procese-verbale de punere in functi une; 
e) lista echipamentelor montate In instalatii cu caracteristicife tehnice; 
f) procesele-verbalede preluare ca mijlocfix incare se consemneazarezol varea 

neconformitatilor si a remedierilor; 
g)documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare. 



9) .schemele de functionare„ a instalatiiloi:, · planu6!'e ·de .ansamblu, desenele ele d 't·i liu 
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu al e fiecarui 
agreg~t si/sau.ale. fiecarei instalatii, inclusi "'. planurile si cataloage le piese lor de schim b; 

1.0) ~nstr.u~t1u111le ~roducatorilor/furni zorilor de echipament sau ale organizatiei de 
~nontaJ . .Pnvmd mampularea, exploa tare~. ' intretinerea si repararea echipamente lor :i 
tnStalat11lor, precum SÎ CartiJe/fiseJe tehnice al.e echipamentelor principale al e insta latiilnL 

11) normele generale si specifice . de protectie a munc11 aferente fiece.mii 
echipament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati; 

I 2) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incend iil or, planul Jc 
aparare a obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale; 

I 3) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru înt reg 
personalul; 

I 4) avizele si autorizatiile legate de functionare pentru cladiri, Jaboratoure, in st:.il atii de 
masura, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii ; 

15) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor i11 v igoare; 
16) instructiuni privind accesul in incinta si instalatii; 
17) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalu lui ; 
18) registre de control, de sesizari si reclamatii , de dare si retragere din exploatare, de 
admitere la lucru etc.; 
19) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform 

prevederilor legale inclusiv bilantul de mediu. 
20) documente doveditoare a cantităţilor de deşeuri generate, colectate ş i ulteri or 

gestionate pentru fiecare din etapele de procesare până la depozitarea final ă. 
21) evidenţe ale măsurilor luate, anual în vederea asigurării atingerii ţintelor asumate de 

România prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană şi transpuse în Planul 
Naţi onal de Gestionare a Deşeurilor 2017 ca responsabilitate a autorităţilor publice locnle 

SECTIUNEA 4 - lndatoririle personalului operativ 
ART. 10 

1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salarialii care deservesc 
echipamentele specifice destinate prestarii serviciului de salubrizareavand ca sarcina 
principala supravegherea sau asigurarea functionarii in mod nemijlocit a echipamentelor 
si prestarii in mod nemijlocit a acti vitatilor contractate. 

2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiilc, 
drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postul ui si 
in procedurile operationale. 

3) Locurile de munca in care este necesa ra desfasurarea activitatii se stabil esc de 
operator i.n procedurile proprii in functie de: 
a) gradul de periculozitate a locului de munca; 
b) gradul de automatizare a instalatiilor; 
c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic . 
ART. 11 

l) In timpul prestarii serviciului de salubrizare, personalul trebuie sa asi gure 
functionarea echipamentelor in conformitate cu regulamentel e de exploata re, 
instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diugramele de lucru s1 dispozitiil e 
personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa. 



2) Prestarea activitatilor specifice servic iului de salubri zare, definite conform Art.2 din 
prezentul regul ament, trebuie realizata astfel în~ât sa se as igure: 

a) protejarea sanatatii populat iei ; . . 
b) protectia mediului înconjurator; 

c) mentinerea curateniei si crearea unei .estetici corespunzatoare a locul iu:iti lor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitati i de descuri s i re iclarc;1 

acestora; 
e) continuitatea servic iului. 

3) Personalul operativ a l operatorului trebuie sa cuprinda: 
a) Manager; 
b) Responsabil de mediu; 
c) Responsabil SSM. 

CAPITOLUL II - ASIGURAREA SERVICIULUl DE SALUBRIZARE SI 
CONDITII DE FUNCTIONARE 

SECTJUNEA 1- Colectarea separată şi tran5portul separat al deşeurilor municipale şi 

al deşeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, 
inclusiv fracţii colectate separat, flirt/ a aduce atingere .fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi e/ectronice,baterii şi acumulatori, rezultate de la populatia 
comunaului Otesani si de la agenti economici si institutii publice ce isi desfasoara 
activitatea pe raza administrativ teritoriala a comunei Otesani 
ART.12 

Urmatoarele categorii de deseuri vor fi colectate separat de pe teritoriul lJ.A .T. 
Comuna Otesani si transportate la statiile de sortare I instalatiile de tratare puse L1 
dispozitie de operator : 

1) deseuri reciclabile (hartie, plastic, metal,sticla), inclusiv desetll"i de ambalaje; 
2) deseuri reziduale ; 
3) deseuri biodegradabile ; 
4) deseuri periculoase din deseuril e menajere ; 
5) deseuri voluminoase proveni te de la populatie, institutii publice s i agenti econom ici . 

ART.13 
Operatorul care colecteaza si transpo1ta tipurile de deşeuri menţionate mai sus. 

trebuie sa cunoasca: 
1) tipul si cantitatea de deseuri care unneaza sa fie transpo1tate, pentru fiecare categoric de 

deseuri in parte; 
2) cerintele tehnice generale; 
3) masurile de precautie necesare; 
4) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul s1 

cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, a utoritati lor comrctente . 
ART. 14 

Operatorul,împreună cu autoritatea adm ini straţ i e i publice locale, are obliga ţi a sfi 

identifice toţi producătorii de deşeuri, ind iferent de natura acestora ş i să acţioneze 1n 

vederea creării facilităţilor necesare prestării act ivităţ ii de colectare separată ş i transport 
separat al deşeurilordeşeurilor menajere şi deşeurilor simil are. 

1) Autoritatea deliberativă a adm ini straţie i publice locale aprobă/ in stitui e tarife/taxe d~ 
salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii. 
ART. 15 



' 
1) Persoanele fi z ice şi juridice, producatoare de deşeuri municipale, trebui e s<'l 

realizeze activitatea de colectare separata, conform sistemului de colectare stabilit la 
nivelul unitaşii administrativ-teritoriale, în condi şi i salubre, în spaţii special amenajate si 
asigurate de către autoritatea administra:;;ie i pub li ce loca le/operatorul de sa lubri zare. . ~ 

2) Fracţia biodegradabila din deşeurile menajere ş i s imilare va fi colectata separat în 
containere sau recipiente special dest inate acestui scop ş i vor fi transportate şi predate la 
instalaţiile de tratare stabilite de unitatea adm ini strativ-teritoriala. 

3) În vederea realizării activităţii de co lectare separată, punctele de co lectare amenajate 
sunt dotate,conform legii , cu recipiente ş i containere de colectare prin grij a operator~tlui 
sau a autoritaşii administraşiei publice locale, dupa caz. La gospodări il e indi viduale 

colectarea se va face în recipiente, pungi /saci ~a u alte mij Joace care prezinta un grad dt? 
siguranţa ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului. 

4) Recipientele şi containerele folos ite pentru colectarea separate a diferitelor tipuri de 
deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi ma rcate 
în diverse culori prin vops ire sau prin aplicare de folie adezivă, confrmn prevederilor in 
vigoare. 

ART.16 
1) Punctele de colectare vor fi dotate cu rectp1ente marcate in culorile stabi lite de 

actele normati ve in vigoare, avand capac itatea de stocare corelata cu numarul de utili zator i 
arondati si cu frecventa de ridicare, asigurand conditii de acces usor pentru autovehi cule le 
destinate colectarii. 

2) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor, se stabileste conform tabelulu i 2 
din Standardul SR 13387: 1997,Salubrizarea local itatilor. Dese uri urbane. Prescripti i de 
proiectare a punctelor pentru preco lectare. 

3) In vederea prevenirii utili zarii fara drept a rec ipientelor de colectare a deseurilor. 
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi 
sters fara ca prin aceasta operatie sa nu ramana urme viz ibile. 

4) Capacitatea de colectare, se va suplimen ta inclusiv prin marirea numarului de 
recipiente, in cazul in care se dovedeste ca vo lumul acestora este insufic ient si se 
stocheaza deseuri in afara. 

5) Colectarea deseurilor din "poarta in poarta'' se real izeaza cu urm atoarele frecvente 
de colectare: 

a) pentru deseurile reciclabil e uscate o data(de 2 ori) pe luna; 
b) pentru deseurile biodegradabil e si reziduale o data la 7 zile. 

6) Colectarea deseurilor reciclabil e uscate din punctele de colectare special amenajate 
se va realiza de regula de doua ori pe luna sau ori de cate ori este nevo ie la so li ci tarea 
unitatii administrativ teritoriale. 

7) Frecventa de colectare va putea fi ajustata, in functi e de monitori zarea incarcarii 
containerelor din punctele plurifamilia le, în acord cu solicitarea auto rităţii publice locale . 

8) Frecvenţa de colectare se va stabil i funcţie de solicitările Benefic iarului, in 
conformitate cu prevederile stipulate in contracte le înche iate. 

9) Menţinerea în stare salubră, ventil area, deratizarea, dezinfecţi a şi dezinsecţia 

punctelor de colectare rev in persoanelor fizice ş i /sau juridice în cazul în care acestea se 
află în spaţii aparţinând utilizatorului, ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate 
pe domeniul public, colectarea deseurilor si curatarea platformelor se va face si in j urul 
acestora pe o raza de 5 metri . 



1 O) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu 
dispun de spaţiile interioare de colectare a deşeurilor sunt amenajate puncte de colectare 
exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea deşeurilor. 
11) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a rec ipientelor de colectare urmand a le şi 
înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat, in maximum 48 de ore de la constatarea ori 
reclamarea neetanseitatii , ca urmare manipulării necorespunzătoare a acestora de către 
personalul de deservire din subordinea operatorului.Operatorul va răspunde prompt la 
solicitările utilizatorilor casnici şi non-casnici pentru calitatea prestaţiilor efectuate. 

ART.17 
În funcţie de sistemul de colectare separata adoptat, · deşeurile menaj ere ş i simil are se 

realizează astfel: 

1) deşeurile reziduale se colectează în recipiente· de culoare g ri /negru ş i sunt de tip: 
a) resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; 

b) resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânza, iaurt, unt, fri şca); 
c) oua întregi; 

d) grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); 
e) excremente ale animalelor de companie; 
f) scutece/tampoane; 
g) cenuşa de la sobe (dacă se ard şi cărbuni); 
h) resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 
i) lemn tratat sau vopsit; 
j) conşinutul sacului de la aspirator; 

k) mucuri de şigări; 
l) veselă din porşelan/sticlă spatiă, geamuri sparte. 

2) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip: 
a) resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; 
b) resturi de pâine şi cereale; 
c) zaţ de cafea/resturi de ceai; 
d) par şi blana; 
e) haine vechi din fibre naturale ( l ână, bumbac, matase) mărunşite; 
f) coji de oua; 
g)coji de nucă; 
h) cenuşa de la sobe (când se arde numai lemn); 
i) rumeguş, fân şi paie; 
j) resturi vegetale din curte (frunze,crengi şi nuiele mărunţite , flori); 
k) plante de casa; 
1) bucaşi de lemn mărunţit; 

m) ziare, hârtie, carton mărunţite , umede şi murdare. 
3) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mă.runţite , se colectează ln 

recipiente deculoare albastra; 
4) deşeurile reciclabile din materia l de tip plastic şi metal se colecteaza în recipi ente de 

cu 1 oare gal bena; 
5) deşeurile reciclabile din material de tip stic l ă albă/colorata se colectează, pe culori, 

înrecipiente de culoare alb/verde. 

ART. 18 
1) După colectare, deşeuril e menajere ş i deşeurile similare vor fi supuse procesului de 

so1iare/tratare. 



2) Este interzisa depozitarea in acelasi loc a deseurilor biodegradabile s i a descurilor 
reciclabile colectate separate . 

ART. 19 

1) Colectarea deseurilor menajere si similare se poate face in urmatoarele moduri: 
a) colectarea ermetica in autovehicule· compactoare; 
b) colectarea in containere inchise; 

c) colectarea prin schimb de recipienti ( daca si . acolo unde operatorul o considera 
necesara); 

d) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic (dac a si acolo unde este 
necesar pentru suplimentarea facilitatilor de colectare selectiva); 

e) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare s i 
de protectie a mediului. 

2) Colectarea deseurilor municipale din U.A.T. Comuna Otesani se efectueaza 
folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. 

3) Vehiculele vor fi încarcate astfel încât deseurile sa nu fie vizibile s i sa nu ex iste 
posibilitatea împrastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul 
necesar pentru executarea operatiunilor specifice, în conditii de siguranta si de eficienta. 

4) Încarcarea deseurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din 
recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol în vederea încarcarii acestora în 
autovehicule. 

5) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfrl 
încât sa nu se produca praf, zgomot sau sa se raspândeasca deseuri în afara autovehiculelor 
de transport. Dupa golire, recipientele vor fi asezate în locul de unde au fo s1 
ridicate.Personalul de serviciu este responsabil pentru integritatea recipientelor de deşeur i . 

6) În cazul deteriorarii unor recipiente, pungi /saci de plastic si al împrasti erii 
accidentale a deseurilor în timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea 
este obligat sa încarce întreaga cantitate de deseuri în autovehicul , astfel încât locul sa 
ramâna curat, fiind dotat corespunzator pentru aceasta activitate. 

7) Personalul care executa colectarea este obligat sa încarce în autovehicule întreaga 
cantitate de deseuri existente Ia punctele de colectare, lasând locul curat si maturat chiar 
daca exista deseuri menajere si similare amplasate lânga containerele de colectare. 

8) În cazul în care în/lânga recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si 
deseuri din constructii, acestea vor fi co lectate separat, dupa caz, înstiintând în scri s 
utilizatorul despre acest fapt, precum si despre suma suplimentara pe care trebuie s-o 
plateasca pentru colectarea acelor deseuri. In cazul in care platforma de colectare 
deserveste un singur blocva fi instiintata in scris asociatia de locatari a blocului respecti v s i 
aceasta va plati, urmand sa isi recupereze suma de la cel/cei ce au depozitat respectivele 
deseuri din constructii si demolari. In cazul in care platforma de colectare deserveste mai 
multe blocuri, asociatiile de locatari respective vor fi insti intate in scris, urrnand sa 
plateasca fiecare o cota parte functie de numarul de persoane al fiecarui bloc, sumele 
respective urmand a fi recuperate de la cel/cei care au depozitat respectivele deseuri din 
constructii si demolari. 

9) ln cazul in care o persoana depoziteaza deseuri din constructii si derno!ari langa 
recipientele sau containerele de colectare deseuri menajere, ori pe spatii virane, orice 
persoana care vede acest lucru este obligata sa anunte politia locala care are in atributii si 
perceperea de amenzi pentru poluarea mediului. 
ART. 20 

Operatorul are obligaşia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul 
public, inclusive cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi sa le predea 



persoanelor juridice caredesfâşoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor 

. care 
preiau respo~sabilitateagestionar ii anvelope lor uzate de la persoanele juridice c:irL· 

111troduc pe p1aşa anvelope noi ş i /o ri arivelope uza te destinate reu tili zării, dacă acesta nu 
este autorizat pentru această activitate în condişiile legii. 
ART. 21 

Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează cu maş ini specialil':ate 
pentru colectareaşi transportul deşeurilor periculoase . Colectarea se va reali za după un 
program stabilit laînceputul anului în puncte fixe. Atât program ul de colectare, cflt ~i 
punctele de staţionare amaşinii vor fi com~micate cetăţenilor din fiecare uni t3 lc 
administrativ- teritorială la începutulfiecărui , eţn. _ Deşeurile periculoase menajere co lectate 
vor fi transportate şi stocate temporar înspaţiile special amenajate în acest scop. Preluarea, 
stocarea temporară, precum şi tratarea şieliminarea deşeurilor periculoase menajere se 
realizează în condiţiile legii. 
ART. 22 

1) Deseurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele 
rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale ampl asate in 
condominii au acelasi regim cu cel al deseurilor rezultate din activitatea medicala, 
conform reglementarilor legale specifice. 

2) Persoanele care îsi administreaza singure tratamente inj ectabil e la domicili u si 
cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile 
rezultate în recipiente cu pereti rezi stenti (cutii din carton, cutii din metal etc .), pe care Ic 
vor depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de 
a le primi. 

3) Cabinetele medicale vor respecta legislatia spec ifica în domeniu. Se interzice 
colectarea deseurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a 
deseurilor menajere si similare. 
ART. 23 

1) În cazul unitatilor sanitare si veterinare, operatorii de salubriza re sunt responsabil i 
numai pentru colectarea deseurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecJ rea cu 
deseurile similare sau predarea catre operatorii de sa lubrizare, daca acestia nu sunt 
autorizati, a urmatoarelor categorii de deseuri rezultate din activitatile unitat ilor sanitare si 
din activitati veterinare si/ori cercetari conexe: 

a) obiecte ascutite; 
b) fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sânge si sânge conservat; 
c) deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind 

prevenirea infectiilor; 
ci) substante chimice periculoase si nepericuloase; 
e) medicamente citotoxice si citostatice; 
f) alte tipuri de medicamente; 
g) deseurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 
2) Colectarea si stocarea deseurilor prevazute la alin. (I) se reali zeaza în conditiile 

reglementate de legislatia specifica, aplicabil a deseurilor medicale . Colectarea, tran sportul 
si eliminarea acestor tipuri de deseu ri se realizeaza de catre operatori economici <1utorizati 
în conditiile legii. 
ART. 24 

1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mar i, precum 
mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folos inşă îndelunga tă, altele decât deşeuril e de 



echipamente electrice şi electronice, ca.re iiu pot fi preluate cu si stemele obi şn uite de 
colectare a deşeurilor municipale. · 

2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza co lectarea, 

~ran.sp~~tul, d~po~itarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la popu la ~i e. 
mst1tuţ11 publice ş1 operatori economici. 

3) Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate de c6trt-· 
operatorul de salubrizare, conform unei note de comanda ; 

4) Operatorul trebuie să aibă un ·sistem de evidenţă a gestionă rii d eşeuri l or 
voluminoase din care să rezulte: 

a. data în care s-a realizat colecfarea, transportul şi depozitareJ la i n sta l aţia de 
tratare; 

b. punctele de colectare de unde s-a fă.cut colectarea; 

c. cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public ) I 

privat; 

d. cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente: 
e. cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. 

ART. 25 
1) Transportul deseurilor, in functie de tipul acestora, se realizeaza numai de ca tre 

operatorul licentiat al serviciului de salubrizare din U.A.T. Comuna Otesani , care trebuie 
sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu dispoziti ve de 
golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor sau 
a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului. 

2) Operatorul trebuie sa asigure mijloace de transport adecvate pentru transportul 
deseurilor. Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatici pc 
drumurile publice, fara scurgeri de levigat sau alte lichide, cu emisii reduse de noA.c 
(zgomot si gaze de esapament), si sa prez inte o buna etanseitate a benelor de incarcarc. 
Pentru zonele cu pante accentuate si acces dificil pe timp de iarna autovehicule le vor fi de 
capacitate mica, max 7mc. 

3) Autovehiculele care transporta deseurile menajere si similare trebui e sa a iba un 
aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului. 

4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structur::i 
localitatii, dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau 
defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor. Greutatea maximă admisibi l5 a 
autovehiculelor încărcate va fi de 20 tone. 

5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentrn 
efectuarea transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire s i 
sa nu abandoneze deseurile colectate din aria U.A.T. Comuna Otesani. 

6) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, benele si 
containerele vor fi spalate si dezinfectate, conform normelor tehnice preciza te de 
producator si in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu s isteme 
de colectare a apelor uzate provenite din spalare, separat de sistemul de canali zare ul 
localitatii. 
ART. 26 

l) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari planificate la infrastructurJ 
tehnico-edilitara, este împiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesu l 
autovehiculelor destinate transportt.ilui deseurilor menajere si a deseurilor similare si /sa u 
al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii transmise de autori tatea 



administratiei publice locale, trebuie sa ~munte utilizatorii cu cel putin 5 zile înainte despre 

situatia int~rvenit~, durata acesteia, punctele de colectare care se utili zeazJ temporar 111 

aceasta perioada s1 programul ele co lectare. 

2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctel e de colectctt \.' 

care urmeaza a fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente si ~.;~1 
reduca intervalul intre doua colectari succesive, claca es te cazul. 

3) In cazul aparitiei unor intemp~rii ce au ca efect ._ între ruperea ser\'ic iulu i ;-,au 

diminuarea cantitatilor contractate de ia utili zatori , ~peratorul are obligatia sa anunlc 

aceasta situatie si sa factureze numai cantitatile sau activitatile e fecti v realizate. 

ART. 27 

Operatorii econom1c1 producatori de deseuri, precum si operatorii econornic1 
specializati in conceperea si proiectarea activitati lor teh nologice cc pot gener~1 dcset11·i <lll 

urmatoarele obligatii: 

a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, so luti ik si 
tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii cleseurilor; 

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseu ri r nillate 
din activitatile existente; 

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase; 
d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de dcs~uri în 

mediu; 
e) sa ia masurile necesare astfel incat e liminarea deseurilor sa se foca in conditi i ck 

respectare a reglementarilor privind protcctia populatiei, a mediului si a prezen tul ui 
regulament; 

t) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate; 
g) sa separe deseurile înainte de colectare, in vederea valorificarii sa u eli111i irnri i 

acestora. 
ART. 28 

Operatorul de salubritate care asigura activitatea de colectare separata si transport a l 
deseurilor municipaledin U.A.T. Comuna Otesani are urmatoarele obligatii: 

a) sa detina toate documentele necesare de însotire a deseurilor transportate , din care 
sa rezulte provenienta deseurilor/ locul de încarcare, tipurile de deseuri transportate, locul 
de destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform 
legii; in vederea monitorizarii, la cererea administratiei publice locale operatoru l \'a 
transmite acesteia bonurile de cantar de la masini le care au colectat descuri le, colectst' 
separat, transmiterea acestora se va face inclusiv electronic (bonuri scanate si transmise 
electronic); 

b) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatca 
populatiei si a mediului si care au fost aprobate de autoritatile admini stratiei publice 
locale; 

c) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice în totalitate pe ce le ~1l c 

utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare si transport, cu excepti a celor 
periculoase care nu sunt înglobate în deseurile municipale; 

d) sa informeze populatia privind co lectarea deseurilor, precum si modalital il e de 
prevenire a generarii deseurilor. Informarea si constientizarea populatiei se va reali za prin 
campanii de informare si constientizare, prin distributia de pliante, brosuri, afise, prin 
activitati educative, prin clipuri publicitare la radio si televiziune. 



SECTIUNEA 2 - Colectar,ea şi transportul deşeurilor provenite din locuinte oenerate 
de activităfi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioarti a ace.~f(:,:;, 

ART. 29 

Deşeurile din construcţii provenite ·de la populaţie sunt deşeuri so l ide oenernk de 
activităţi de !·eamenajare şi reabilitare inte rioara ş i /sau exterioara n locuinţdo 1~propri et·1tc 
individuala. In mod uzual, aceste deşeuri conţin ·beton, ceramică, c5ran1izi, ţ i g l e, mc1lcri<1k 
pe baza de ghips,lemn, st icla, materiale plastiCe, metale, materiale de i zolnţie ~i alkk 
asemenea. 
ART. 30 

I) Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colecteazâ prin grija 
deţinătorului ş ,i sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii 
la instalaţiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă nce ·tea nu 
pot fi valorificate. 

2) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizeaza numai în containere standardizate 
acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în rec ipientele s~1u 
containerele în care se depun deşeuri le municipale. 

3) Transpo11ul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se real izeaza în 
containerele în care s-a realizat colectarea sau in mijloace de transport prevăzute cu si stc111 
de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului s<lu împrfişti crea 

acestora în timpul transportului. 
4) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degaj ă praf se vo r lua 

măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată. în aer să fie sub 
concentraţia admisă. 

ART. 31 
Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabi li te pentru 

depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de 
tehnologia de depozitare controlată. 
ART. 32 

l) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celel81tc 
deşeuri şivor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material : 
personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special , 
pentru lucrul cu azbestul. 

2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie sa fie 
prevăzute cu semne convenţionale di stinctive utilizate pentru avertizare în cazul 
substanţelor otrăvitoare şi să fie inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". 
ART. 33 

Este interzisa abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolăr i pc 
domeniul public sau privat al autorităţii admin i straţ i ei publice loca le. 

CAPITOLUL 3 - DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
SECTIUNEA 1 - Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare 
ART. 34 

1) Operatorul serviciului de salubrizare va actiona pentru implicarea detinatorilor de 
dese uri in gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatori lor de 
deseuri in operatori activi de mediu, cel putin la nivelul habitatului propriu, respect<Jncl 
instrumentul economic" plăteşte pentru cât arunci''! 

2) Autoritatea administratiei publice locale are obligatia sa infiinteze sis teme de 
colectare separata si sa se implice în instruirea populatiei - inclus iv a e levilor din toate 



unitatile de învatamânt pe. care .·le gestioneaza - pri vind 'conclitiile ele medi u si impactu l 
deseurilor asupra mediului inconjurator. 

3) .Ope~atorul va asigura . conditiile materiale pentru realizarea colectarii se1x 1ratc a 
deseur~lor, 111 paralel cu informarea si constienlizarea utilizatorilor cu pr'i vire la tipuri le de 
deseun care se depun in recipientele de colectare . 
ART. 35 

Drepturile si obligatiile operatorului servicului de salubrizarese constitui e ca un capih}I 
distinct in cadrul: 

a) regulamentului serviciului de salubrizare; 
b) contractului de delegare prin concesiune a unor activîtati aferente se rviciul ui de 

salubrizare pentru utilizatorii casnici sî non-casnici din aria U.A.T. Comuna Otesan î . 
ART. 36 

Operatorul servicului de salubrizareare urmatoarele drepturi: 
a) sa încaseze contravaloarea activitatilor servic iului de salubrizare prestat/contractat, 

corespunzator tarifelor distincte aprobate de autoritatea admînîstratîei publice loca le, 
determinata in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.s.c· 
si a legislatieî specifice în vigoare; 

b) sa asigure echilibrul contractual pe întreaga durata a contractului de delegare a 
serviciului de salubrizare; 

c) sa solicite ajustarea tarifului în rapo1i cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din 
economie, a legislatiei impusa a fi respectata in domeniul salubrizarii, prin aproba.rea de 
catre autoritatea contractanta; 

d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a 
echilibrului contractual, cu aprobarea autoritatii contractante; 

e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru activitatilc care fac 
obiectul prezentului regulament, pentru toti utilizatorii din raza U.A.T. Comuna Ot sani 
pentru care are contract de delegare a gestiunii; 

J) sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 
g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului de salubrizare fara plata vreunei 

penalizari, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, claca sumele datorate nu au fost achitate clu pa 
45 de zile de la primirea facturii; 

h) sa solicite recuperarea debitelor in in stanta. 
ART. 37 

Operatorul serviciilor de salubrizarearc urmatoarele obligatii: 
a) sa tina gestiunea separata pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea 

stabili tarife juste în concordanta cu cheltuielile efectuate; 
b) sa asigure prestarea serviciului de sa lubrizare conform prevederi lor contractuale 

si cu respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in 
vigoare; 

c) sa plateasca despagubirî persoanelor fizice sau juridice pentru prejudi ci il e 
provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri afl ate in 
perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale; 

d) sa plateasca despagubiri pentru întreruperea nejustificata a prestarii Serviciului si 
sa acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul pre 'h1rii 
Serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare; 

e) sa furnizeze autoritatii administratici publice locale, respecti v A.N.R.S .C., 
informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora 



presteaza activitatife aferente serviciului 
legii; 

I 

de s·aJubrizare 111 U.A.T. Otesani , in conditiilc 

. f) sa încheie contracte de a.~igurare pentrLt pagube aduse la infrastructura ex pl oatata 
m desfasurarea activitatilor; · · 

g) sa detina toate avizele, acordurile, autori zatiile si licentele necesare prest<lrii 
activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de Jegislatia in vigoare; 

h) sa respecte obligatiile fata de utilizatori derivate din prezentul regul ament, 
contractul de delegare si din normativele in vigoare privind calitatea servici ul ui de 
salubrizare; 

i) sa presteze serviciul de salubriza.re I.a utilizatorii din zona pentru care arc conlract 
de delegare de gestiune, sa colecteze intreq.ga _ cantit~te de deseuri municipa le si sa lase în 
stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de colectare si domeniul public; 

j) sa tina la zi, împreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta gradul ui de 
selectare separata si sa ia toate masurile care se impun pentu imbunatatirea aceste ia; 

k) sa realizeze indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a 
gestiunii si precizati in regulamentul serv ic iului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod 
continuu calitatea serviciilor prestate in vederea atingerii tintelor impuse de prevederile 
legislative in vigoare; 

1) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea 
costurilor specifice de operare; 

m) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de colectare selectiva si sa Ic 
inlocuiasca pe cele care prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la 
sesizare; 

n) sa factureze serviciile prestate, la tarifele distincte legal aprobate prin hotararca 
Consiliului Local; 

o) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclanwtii lor, avand un 
program de functionare permanent; 

p) sa înregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor într-un registru si sa ia 
masurile de rezolvare ce se impun. fn registru se vor consemna numele, prenumele 
persoanei care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data ·i ora 
reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat 
petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 
30 de zile de la înregistrarea acestora; 

q) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor 
competente situat.ia, conform reglementarilor in vigoare; 

r) sa notifice reprezentanţilor autorităţii contractante situaţiile de identificare a unor 
deşeuri abandonate pe domeniul public; 

s) sa suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeur i 

municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor 
de performanţă prevăzuţi în contract; 

t) să asigure colectarea deşeurilor de amba laj (reciclabile) cu titlu gratui t de h 
populaţie având în vedere că acoperirea acestor costuri face obiectul răspunderii extinse a 
producătorului; 

u) sa asigure informarea locuitorilor prin mijloace adecvate asupra sistemulu i de 
gestionare a deşeurilor din cadrul comunei Otesani, inclusiv cu privire la colectarea 
separată a deşeurilor menajere; 



v) să îşi organizeze activitatea astfel încât să se as igure ca autoritatea conlractant;1 

atinge ţinte.le im~use . ee . P1.~nu1 Naţiona l de Gestion~re·,.~ I{eşeurilor apro~at prin J ICi nr. 
94212017 Ş I publicat în Monitorul Oficial din 5 ianuarie 2018 după cum L;rmează : 

• Toată populaţia ţării conectată la s.er'v iciul <le sa lubritate - termen 2022 

• Creşterea gradului de pregătire renfru 'reutilizare ş i rec iclare 

- socYo din cantitatea de deşeuri din J1ârtie, ~letal, plastic, s ticlă şi lemn d in dcşeu rik' 
menajere - 2022; · ( · · · 

- 52 °/o cresterea gradului de colectare separată a deseurilor reciclabilc -2022; 

- 75°/o extinderea la nivel national a colectăr i i separate din poartă in poartă --202 7; 

• Reducerea cantităţii depozitate de deşeuri biodegradabil e municipale 

- 35o/o din cantitatea totală - 2022; 

• Interzicerea la depozitare a deşeurilor municipale colectate separa t 

• Depozitarea numai a deşeurilor supuse în prealabil unor operaţii de tratare 

- Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în 

prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic - 2027; 

- Construirea si darea in operare a unor instalatii de tratare mecano-biolog ica --

2025; 

- Inchiderea tuturor depozitelor neconforme - 2022; 

• Creşterea gradului de valorificare energetică a deşeurilor muni c ipa le 

- 15°/o din cantitatea totală de deşeuri municipale valorificată energetic ·- 2027 ; 

• Colectare separată a deşeurilor - Permanent 

w) sa ia masurile necesare astfe l incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de 

respectare a reg lementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentulu i 
regulament; 

SECTIUNEA 2 - Drepturile si obligatiile utilizatorilor 
ART. 38 

l) Au calitatea de utilizatori beneficiar ii indi vidua li sau colectivi, directi ori indi recti ai 
serviciului de salubrizare din U.A.T. Comuna Otesani. 

2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serv iciul de salubri zare, de util izare ~1 

acestuia, precum sila informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 
ART. 39 

Utilizatorii au urmatoarele drepturi: 
a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu , serviciu l de sa lubrizare, în condit ii le 

contractului/contractului-cadru de prestare, realizand o precolectare separata a dese uri lo r 
municipale fata de deseurile reciclabil e hartie/carton s i plastic/ sticl a; 

b) sa solicite si sa primeasca, în conditiile leg ii si ale contractelo r de prestare, 
despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori pri n 
nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, 
calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabi liti prin contract sau prin normele tehni ce 
în vigoare; 

c) sa sesizeze autoritatilor admini stratie i publice locale si celei competente ori ce 
deficiente constatate în sfera serviciului de sal ubrizare si sa faca propuneri vi zând 
înlaturarea acestora, îmbunatatirea activitati i si cresterea calitatii serviciului de sa lubri zare; 



d) sa se asocieze în organizatii neg uvernamentale pentru apararea, promo\ arcn si 
sustinerea intereselor proprii; 

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de alubrizare, despre 
deciziile luate în legatura cu acest servicio de catre autoritatile admini stra ti ci publice 
locale, A.N.R.S.C. sau operator, <lupa caz: · 

f) sa fie consultati, direct sau prin inte rmediul unor organizatii ncguverna1rn:11talc 
reprezentative, în procesul de elaborare si adoptare a deci z iilor, strateg iilor si 
reglementarilor privind activitatile din sectorul se1:viciului de salubrizare· 

g) sa se adreseze, individual ori ' colectiv, prin intcrmedi~il unor ::i soci,11 ii 
reprezentative, autoritatilor administratie i · publice locale sau centrale ori instantelor· 
judecatoresti, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori'indirec t; 

h) sa li se presteze serviciul de salubrizare în conditiile prezentului regulament, al 
celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contractul de delegnrc ; 

i) sa conteste facturile când constata încalcarea prevederilor contractua le; 
j) sa primeasca raspuns în maximum 30 de zile la sesizarile adresate oper8tornlui 

sau autoritatilor administratiei publice locale s i centrale cu privire la neindeplinircn unor 
conditi i contractuale; 

k) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de 
uti I izare a acestora; 

1) sa solicite si sa primeasca, în conditiile legii si ale contractului de delegnre, 
despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate de catre operator prin nerespectarea 
obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii interioare, calitativ si 
cantitativ parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice în vigoare . 
precum şi în cazul deteriorării recipientelor de colectare de către operator; 

m) sa renunte în conditiile legii , la serviciile contractate. 
ART. 40 

Utilizatorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa respecte prevederile prezentului Regulament si clauze le contractului de 

delegare a serviciului de salubrizare in aria U.A.T. Comuna Otesani; 
b) sa achite în termenele stabilite obligatiile de plata, în conformitate cu prevederile· 

contractului de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare; 
c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare; 

d) sa execute operatiunea de colectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de 

coJectare; 
e) sa colecteze separat, pe tipuri de materiale, deseurile reciclabile rezultate din 

activitatile pe care le desfasoara, în recipiente diferite, inscriptionate corespunzato1, 

amplasate in punctele de colectare sau în sacii distribuiti de Primaria comunei Otesani in 

acest scop; 
f) fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa în saci de plastic si apoi în recipi en tul 

de colectare; 
g) sa accepte întreruperea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executici 

unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a 
infrastructurii tehnico-edilitare; 

h) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normati ve în 

vigoare; 



\I 

i) sa încheie contracte pentru prestarea activitatilor serviciului de sa lubrizare nu1i1~ 1 i 
cu operatorul licentiat caruia autoritatea administratiei publice locale i-a atribuit 111 
gestiune delegata, activitatile respecti ve; 

j) sa mentina în stare de curatenie spatiile în care se face colectarea, precum "' 
recipientele în care se depoziteaza dese uri le municipa le în vederea colectari i ~ 

k) sa execute operatiunea de deversare a deseurilor în recipientele de colectare in 
conditii de maxima siguranta din punctul de vedere al sanatatii populatiei si al protectiei 
mediului, astfel încât sa nu produca poluare fonica , miros nep lac ut s i rasp[mdirea de 
deseuri· · · 

' 
I) sa nu introduca în recipientele de colectare deseuri din categorin celor cu regim 

special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din 
toaletarea pomi lor sau curatarea si întretinerea spatiilor verzi ori provenite din din~rse 
procese tehnologice care fac obi ectul unor tratamente speciale, autori zate de dircctiik 
sanitare veterinare sau de autoritatile de medi u; 

m) sa asigure curaten ia incintelor proprii , precum si a zonelor cuprinse întn. 
imobil si domeniul public (pâna la limita de proprietate); autoritatile admini st rnti ei publi ce 
locale se vor îngriji de salubrizarea spatiilor aflate în proprietatea publica, cu exccp t i~i 

punctelor de colectare plurifamiliale a caror curatenie, dezinfectie, dernti zare in tr~1 in 
obligatia operatorului de sal ubritate; 

n) sa asigure curaten ia locurilor de parcare pe care le au în folosinta din domen iul 
public, daca este cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiu rilor , 
carburantilor si lubrifiantilor sau de lichide rezultate din spalarea autovehicul elor; 

o) sa nu arunce deseuri si obiecte de uz casnic pe strazi, în parcuri, pe terenuri virane 
sau în locuri publice; 

p) sa depuna hârtiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia 
utilizarii mijloacelor de transport si a activitatii desfasurate pe strazil e loca litatii în cosuril e 
de hârtii amplasate de-a lungul strazilor si în alte asemenea locuri; 

q) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului , pc 
p01iiunea din dreptul condominiului , gospodariei si a locurilor de parcare pe cnre Ic 
folosesc; 

r) sa pastreze curatenia pe a1ierele de circulatie, parcări , în piete, târguri si oboare_ 
în parcuri, locuri de joaca pentru copii si în alte locuri publice; 

s) sa nu abandoneze deseuri pe domeniul public sau in alte locuri in afara puncte!)!" 
de precolectare sau specii amenajate. 

CAPITOLUL 4 - DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE 
LUCRARIPRESTATE 
ART. 41 

1) Atat utilizatorii casnici, cat si cei non-casnici vor pl ati serviciul prin ta xa speciala 
de salubrizare instituita de catre U.A.T. Comuna Otesani ; 

2) Taxa de salubrizare va fi calculata in conformitate cu prevederile Regu lamen tlllu i 
cadru de instituire si administrare a taxei spec iala de sa lubri za re, ce va fi aprobat ulterior; 

3) Determinarea cantitatilor de deseuri din constructii si demolari provenite <li n 
gospodariile populatiei se face la unitatea de vo lum ; 



4) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la instalatiile de gestionare a dcscuri lot 
(statii de transfer, statii de sortare, statii de compostare si depozit) se face numai prin 
cantarire; 

5) Reprezentantul autoritatii administratiei publice locale va control a prin sombj 
si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea utilizatorilor activitatea depusa de open.1101:, 
iar in cazul în care rezulta neconformilati ,va încheia un proces-verbal de constatare privind 
neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia; 

6) Pe baze} PE99.~Ş:Lt1.u. i .-verbal : de ·constatare, . a .t1.ţq·it~~~dmini strati e i publ ice local , 
aplica penalitatile 11ientionate în contractl!l .qe delegare a' gesttLinii încheiat cu operatorul ; 

7) Modalitatile de determinare a c~ntitatil,or„ cat si modul de facturare vor focc pmk 
din procedura proprie de facturare, ii:tocmiia· de operator si aprobata de A.N.R.S .C, 
precum si pe baza prevederilol Regulamentului cadru de instituire si admini strare a Laxei 
de salubrizare. 
ART. 42 

I) In vederea dotarii punctelor de colectare cu rec1p1ente sau containere pentru 
colectarea separata a deseurilor, operatorii împreuna cu autoritatile admini strat ici publicL' 
locale vor stabili pe baza de masuratori compozitia si indicii de generare aaccstor deseuri. 
pe categorii de deseuri si tipuri de materiale ; 

2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, 
tipul acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitmc 
vor fi cele mentionate în autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente. 

CAPITOLUL 5 - INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUAR E Al 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
ART. 43 

I) Serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta prevazuti 
in regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul localităţii Otesani. Indicatorii de: 
performanta ai serviciului sunt cei prevazuti in Anexa la prezentul regulament al 

serviciului de salubrizare impusi de legislatia in vigoare. 
2) Indicatorii de performanta precizati in regulament sunt cei avuti in vedere la 

elaborarea caietului de sarcini, precum si in contractul de delegare a gestiunii serviC'iul ui 
de salubrizare . 

3) Autoritatea administratiei publice locale este responsabila de stabilirea ni ve lurilor dl'. 
calitate a indicatorilor de performanta ce trebuie indeplinite de operator, verifica rea li za n.~;_i 

de catre operator a indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, respectarea 
clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare, as tfe l 
incat sa se asigure atingerea si realizarea tintelor /obiectivelor din domeniul gestionarii 
deseurilor. 

4) Autoritatea administratiei publice locale aplica penalitati contractuale operatori lor 
activitatilor serviciului de salubrizarein cazul în care acestia nu presteaza serviciulla 
parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indi catorii de 
performanta ai serviciului. 
ART. 44 

Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare in U.A.T. Comuna Otesani cu privire la: 

a) continuitatea serviciului de salubrizilre din punct de vedere cantirntiv şi c1litati\ : 



b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea aclm ini straţi ei publ icc 
locale este responsabila; 

c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa ele responsabilitate; 
d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

. e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
t) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului ş 1 al 

sănătăţii populaţiei; · 
g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al siinătăţii 

şi securităţii muncii. 
ART. 45 

Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu 
privire la următoarele activităţi: 

a) contractarea serviciului de salubrizare; 
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate pentru toti 

utilizatorii; 
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi 

obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei păr~i: 
e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 

salubrizare; 
t) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza un ităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare ; 
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - campanii inl()rrnare, 

consultanţă; 

h) urmarirea atingerii tintelor privind gestionarea deseurilor menajere si similare, 
reciclabile din U.A.T. Comuna Otesani , conform prevederilor legale in vigoare. 
ART. 46 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare 
trebuie să asigure: 

a) gestiunea activitatilor serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere si similare; 
c) gradul asigurarii cu recipiente de colectare a producatori lor de deseuri ; 
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 
e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea ş1 încasarea 

contravalorii serviciilor efectuate; 
t) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor ş1 modul de soluţionare a 

acestora. 
ART. 47 

În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin , autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la inform aţii 

necesare stabilirii: 
a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la ni velul indicatorilor de performanţ5 

stabiliţi în contractele directe sau în contractul de delegare a gestiunii; 
d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, 

dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana 
incredintata prin contractul de delegare a gestiunii; 

e) modului de formare şi stabilire a tari fel or pentru serviciul de salubrizare; 



f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi prin norme metodologicL'. 

CAPITOLUL 6 - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 
ART. 48 

Prezentul regulament a fost elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului -cadru 
adoptat prin Ordin nr. 82/2015 al A.N.R.S.C. privind serviciul de sa lubrÎ J:<llT <-il 

localitatilor si in conformitate cu 'legislatia specifica în domeniu. 
ART. 49 

I) Constatar~a , contravenţii lor şi apl'i'C'ai·ea saiic'ţt'Cln'i'fo1'" contravenţiona Ic de catrc 
persoanele imputernicite, se fac în conformitate cu: 

- Legea nr.51/2006 privirid 'serviciile co111Lmitare ' de utilitati publice,rcpublicata '.tl 

modificarile si completarile ulterioare; : - ; 
- Legeanr.1O112006 privind servidile de salubrizare a localitatilor,republicata c11 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonanta Guvernului nr.2/200 I privind regimul juridic al contraventi i lor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si a hotararilor emise de Consiliu Loc.:il al 
comunei Otesani; 

- Hotarari ale Consiliu Local Otesani emise în acest sens. 
2) Sanctiunile aplicabile sunt cele prevazute în actele administrative adoptate de 

autoritatea locala si legislatia în vigoare cu privire la gestionarea deseurilor. 
ART. 50 

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în functie de modi fi cari k de 
natura tehnica, tehnologica si legislative. 

ANEXA 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Sf TEHNICI PENTRU ACTIVITĂŢILE DE 
SALUBRIZARE 

Tabel 1. Indicatori de performanta propusi pentru activitatea de colectare şi 

transport a deşeurilor menajere si similare, colectate de la utilizatorii casnici si 11 011-

casnici din UAT Comuna Otesani 

1 

1.] 

EFICIENTA JN GESTIONAREA Sl EXECUTAREA CONTRACTULUI 
' - I . . I 

Numarul de 
situatii de 
remediere a 
defectiunilor in 48 
h de la semnalarea 
defectiunii 

Numarul de situatii 111 care un 
recipient de colectare deteriorat este 
reparat sau inlocuit in mai putin de 48 % 
de ore de la semnalarea defectiunii 
raportat la numarul total de situatii 

min . 90 

. 
t----1---- -+------------------ ·...,--------,-

1.2 

Numarul de 
reclamatii scrise la 
care s-a raspuns 

Numarul de reclamatii scrise la care 
Operatorul a raspuns in 30 de zile de o/c t OO 
la data primirii reclamaţiei, raportat la 

0 
. 

..__ _ _,__ _ __________ numarul t:.ota_!_de recl§lmatii_~cri~~-_i________ ··----



1.3 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Numarul de 
reclamatii scrise 
justificate (care au 
primit o soluţie 
definitiva si 
irevocabila 
favorabila 
reclamantului) 

Numarul de i·eclamatii scrise 
justificate, care au prnrnt o so lutie 
definitiva s1 irevocab-ila favorabila 

% 
reclamantului, raportat la numarul 
total de utilizatori, pe categori i de 
utilizatori 

max. 3 

INDICATORI TEHNICI DE MONITORIZARE CORELA TICU TINTELE 
Rata de acoperire 
a serviciului de 
salubrizare 

Populatia care beneftciaza de 
colectare a deseurilor raportat la o/c 
populatia totala la nivel de unitate 

0 

teritorial administrativa 

100 

---------- ---- --- -- --- - - --
Dese uri 
SI 

colectate, 
d~cat 

menajere 
similare Cantitatea de deseuri menajere s1 

altele similare colectata de la utilizatorii % 
deseurile casnici st non cas111ct 

100 

-I 

I 

recicla bile 
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile 

-------j 

Deseuri reciclabile 
colectate separat, 
inclusiv deseuri 
din ambalaje 

Deseuri 
voluminoase 
colectate separat 

municipale, colectate separat, ca 
procentaj din cantitatea totală 
generată de deşeuri de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale. 
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, 
p lastic şi sticlă din deşeurile 
municipale colectate separat 
reprezintă cantitatea acceptată într-un 
an calendaristic de către staţia/staţii le 
de sortare. 
Cantitatea totală generată de deşeuri 
de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale se calculează pe 
baza determinărilor de compoziţi e 

realizate de către operatorul de 
salubrizare. 

I 

% 

40 pen l ru 
anul 2 022 

50pen tru 
anul 2 o,..., ., 

~-) 

60pen lru 
anul 2 024 

70 
începâ ncl 
cu anu I 
2025 

I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

În lipsa determinărilor de compoziţie 
a deşeurilor municipale, cantitatea de 
deşeuri de hârtie, metal, plastic ş i 

sticlă din deşeurile municipale se 
consideră a fi 33%. _J -----------f------t-------

--- --\ 
Cantitatea de deseuri voluminoase 
colectata separat / locuitor st an 1 o/c 
rapo1tat la indicatorul est imat in ° 

-- ---·-· 

I 
100 

~-~--------~p~la_n_u_r_il _e ___ d_t_? gestionare a deseurilor - -- - J 



---------+-----··- -------
' 

Cantitatea totală de deşeuri provenite 
din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare ş i reabilitare interioară 
ş i/sau exterioară a acestora, predată 
pentru reutilizare, reciclare şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, 
inelu.siv operaţiuni de umplere, 
rambleiere, .direct sau prin 
intermediul unei staţii de transfer ca 
procentaj din cantitatea de deşeuri 
provenite din locuinţe, generate de 
act i vităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exter i oară a acestora 
colectate 

-1 
I 
I 

2.5 

Deseuri din 
locuinte, generate 
de activitati de 
constructii si 
demolari 

%din 
cantităţi le 
de deşeuri 
generate 
in anu l 
respectiv 

min 70 I 

2.6 

Transportul 
deseurilor stradale 
si a celor din 
parcuri, gradini si 
piete colectata de 
operatorul care 
asigura colectarea 
acestor deseuri 

Cantitatea de deşeuri stradale, din 
parcuri, grădini ş i pieţe transpo11ate/ 
cantitatea colectată şi pregătită pentru % 
transport de către un operator 
specializat. 

pentru 
anul 2022 

-+------ ---- -·-

100 

t---t---- ------+-------------------+- --+- ------ ----

1-----1------------'------------------~------- ----· ·--- -
3 RECLAMA TU Sl SESIZARI 
!----+----------~----------------,-----------

3.1 

Obligatii 
licente 
autorizatii 

din Numarul de sesizari scrise privind 
s1 nerespectarea de catre operatorul de Nr. 

0 
colectare si transport a obligatiilor din 
licenta si autorizatie j 

1---t----------t------- ---------+---------t-------- --

3.2 

Control organisme 
abilitate 

Numarul de incalcari ale obligatiilor 
operatorului de colectare si transport 
rezultate din analizele s i controalele 
organismelor abilitate 

Nr. o 

!----+-----------+------------------+------- ----- -
Despagubiri 
datorate culpei 

3.3 
operatorului 

Despagubiri 
datorate culpei 

3.4 
operatorului 

Numarul de utilizatori si angajati care 
au primit despagubiri datorate cu lpe i 
operatorului de colectare si transport 
sau daca s-au irnbolnavit din cauza 
nerespectarii conditiilor de pre. tare a 
activitatii de colectare si trans ort 

--~----+-------+-----

Y a l oarea despagubirilor acordate de 
operatorul de colectare si transport 
pentru situatiile de mai sus raportata 
la valoarea totaia facturata aferenta 
activ itatii de colectare si transport 

t--- -t-- - --- -----+-------------------+-------+--------
3.5 Neconformitati Numarul de neconformitati constatate Nr. o ________ _.___ ___ -~~---·--·- -



autoritatea administratiei publice 
locale Otesani privind act ivitatea de 1 

I 

r----+---------- colect~~~.!:_ansport __________________ J _____ _ 
4 FACTURAREA SI JNCASAREA CONTRA VALORJI PRESTATllLOR 

4.1 

Eficienta 
mcasarea 
prestatiilor 
efectuate 

rn 
valorii 

100 

Valoarea totala a facturilor încasate 
raportata la valoarea totala a 
facturilor emi se pentru activ itatea ae "% 
operare a instalatiilor de gestionare a 

'---___J'---_______ __L_deseurilor L ______ J _ _ ____ . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

~. 
Nic~h;e-Florln -CEBUC. 

I ... .-/ 

{2ak:~e.-
·''\l' 

" 

-~ ' 

CONSULTANT 
Ing. SAIA ELENA 

~ 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALIT1l TE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

E/e11a-Eliodora BONDOC. 



SE APROBA 

PRIMAR, 

• ,' !" .Jv , ·.' ~ ,, 
OPRISOR MIRCEA 

.' \ ( ·' . ;t.;1~ y ;~ ~ : . 

STRATEGIE DE CONTRACTARE ~ 
PRIVIND "DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SAL , COMUNA 

OTESANI, JUDETUL VALCEA PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII'' 

1. Date privind autoritatea contractanta: 
Consiliul local comuna Otesani, judetul Valcea; 

COMUNA OTESANI 

Cod de identificare fiscala : 2541533; Adresa: Strada Principala 1, nr. '18, Localitate: Otesani ; Cod 
Postai : 247455; Tara: Romania; Codul NUTS: R0415 Valcea ; Adresa de e-mail : Ot<:."' - 1,,. 
adm.ro; Nr de telefon : +40 0250860676; Fax: +40 0250860676; Persoana de contact: Oprisor 
Mircea; ln Atentia: Oprisor Mircea; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii 
contractante(URL) www. ote.sani.ro, Adresa 
web a profilului cumparatorulu i: www.e-licitatie.ro; , ~:· · . 

Obiectul achizitiei: 

Procedura de achizitie publica se desfasoara in scopul atribuirii contractului de achiz1tie publica 
avand ca obiect"DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, COMUNA 
OTESANI, JUDETUL VALCEA PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII". 

Avand in vedere aspectele de mai sus, contractul de achizitie publica nu se împarte in loturi din 
urmatoarele considerente: 

- realizarea pe loturi face executarea contractului dificila din punct de vedere ethnic si/sau 
costisitoare in raport cu avantajele nelotizarii ; 

-se creaza premizele incarcarii scopului principal al achizitiei publice de a asigura conditii de 
eficienta economica , deoarece in cazul impartirii in loturi si atribuirii contractelor la executanti 
diferiti , s-ar genera costuri mai mari pentru organizarea de santier, respectiv mobilizare si 
disponibilizare personal si utilaje si alte categorii de costuri ce s-ar repeta inutil. 

2. Modalitatea de atribuire: 

3.1.Determinarea si justificarea valori i estimate 

Obiectul contractului "DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, 
COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII" 

Valoarea estimate fara T.V.A. este de 1.095.900 RON pentru un contract de 60 de luni . 
CALCUL VALOARE ESTIMATA: 
1.095.900 RON : 5 ani= 219.180 lei/an 
Valorile estimate unitare maxime fara TVA, ce vor fi acceptate, sunt: 
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• Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la populatie (pentru persoane fizice) _ de 
8,47 lei/persoana/luna 

·Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice) fara contract de 
salubrizare - de 149,49 lei/mc 

• Colectarea deseurilor menajere de pe Domeniul Public si Privat ,precum si de la persoanele 
juridice respectiv institutiile de pe raza UAT Otesani - 5.560 lei/ luna. 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarifi ~ări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 
9 zile. 

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de 
depunere a ofertelor. 

3.2.Aleqerea si justificarea procedurii de atribuire: 

La art.11 din Legea nr. 100/2016, se precizeaza urmatoarele: 

(2) Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul 
valoric prevăzut la alin . (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin . 
(2) , în condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei legi. 

Avand in vedere complexitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
in ComunaOtesani , Jud. Valcea , cu toate ca valoarea estimata a contractului este mai mica decat 
pregul valoric, conform art .1 1 din Legea nr.100/2016, autoritatea contractanta , respectand principiile 
generale prevazute la art.2, alin .(2) din Lege, alege ca atribuirea contractului de concesiune sa se 
faca potrivit procedurii simplificata , reglementata prin normele de aplicare a Legii de mai sus. 

Procedura simplificata deschisa se va desfasura intr-o singura etapa şi se initiază prin publicarea 
electronică a unui anunţ de concesionare la nivel naţional în SEAP, nefiind necesara publicarea 
anuntului si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, avand in vedere valoarea estimata a concesiunii, 
1.095.900 lei , mai mica decat pragul valoric , stabilit prin art.11 din Legea nr.100/2016 si în 
conformitate cu prevederile Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

Alegerea acestei proceduri s-a facut in spiritul transparentei si promovarii unei mai mari concurenţe 
între operatorii economici , în vederea utilizarii resurselor si bunurilor accesorii serviciului , apartinand 
entitatii contractante, în condiţii de eficienţă , economicitate şi eficacitate, pentru asigurarea, pe baza 
unei gest i onări optime, a efectuarii la un nivel corespunzător a serviciilor, la preţuri accesibile pentru 
utilizatorii finali si obtinerea pe durata contractului a unor venituri sigure, predictibi le, în conditiile 
transferarii în totalitate a riscurilor operationale catre un operator economic special izat, autorizat in 
conditiile Legii 92/2007. 

Obiectul contractului propune urmatoarele: 

"DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, COMUNA OTESANI, 
JUDETUL VALCEA PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII" 

Serviciile de salubrizare ce urmeaza a fi atribuite constau in precolectarea , colectarea si transportul 
deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special conform HCL nr. 3 din 09.01 .2019. 

3. Alegerea si justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala: 

lnformatiile cuprinse în documentele din aceasta sectiune, cu exceptia certificatelor constatatoare si 
a certificatelor fiscale, vor fi valabile lada ta limita de depunere a ofertelor. 
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1 .. 0fe.~antii si eventualii asociatii , tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 
s1tuat11le prevazute la art. 79, 80, 8 ·1 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii. Modalitatea de îndeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: 

a) Formularul - „Declaratie prin care operatorul economic declara ca nu se incadreaza in 
prevederile art. 79 din Legea 100/2016", in original si semnata cu semnatura olografa; 

b) Formularul - „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea "100/2016" in 
original si semnata cu semriatura olografa ; · • 

c) Formularul - „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 81 din Legea nr. 100/2016", in 
original si semnata cu semnatura olografa ; 

d) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contributiilor la bugetul general consolidate (buget local , buget de stat etc .) valabile la termenul 
limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila , cu mentiunea "conform cu orig inalul"; 

e) Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, 
de conducere sau desupraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia , asa cum rezulta din certificatul 
constatator emis de ONRC I actul constitutiv (prezentat in copie lizibila, cu mentiunea "conform cu 
originalul") din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in situatiile prevazute de art. 79 din Legea 
nr. 100/2016, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor; 

f) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia 
de derogarile prevazute la art . 80 alin . (5) , art. 81 alin . (2) , art. 84 din Legea 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 

g) Alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii straini vor prezenta orice documente 
edificatoare echivalente, eliberate de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care 
ofertantul este stabilit, prin care sa dovedeasca îndeplinirea cerintei nr.1. ln conformitate cu 
prevederile art. 82 alin . (4) din Legea nr. 100/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in 
care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la pozitia d) - f) sau 
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79-81 din Legea 100/2016, 
autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara 
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere , o declaratie 
autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei societati 
profesionale care are competente in acest sens. Documentele se vor prezenta tnsotite de 
traducerea autorizata a acestora în limba romana . 

2. Ofertantii si eventualii asociati , tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 
situatia prevazuta la art. 43-44 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiun ile de 
servicii. 

Modalitatea de îndeplinire - se va prezenta urrnatorul document: Formularul - „Declaratie privind 
neincadrarea in prevederile art. 43-44 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 100/2016", in 
original si semnata cu semnatura olografa . 

lncadrarea in situatia prevazuta la art. 43-44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribui rea 
contractului de concesiune. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea , 
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt 
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2. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea , 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar: -Mircea Oprisor , Viceprimar- Miron Ion , 
Secretar general comuna - Bondoc Elena Eliodora , Contabil -Dumitrascu Constantin , Consilierii 
locali - Obada Dumitru, Obada -Marinescu Gheorghe.Sasu Vasile, Darnescu Stefan , Cercel Ion. 
Cebuc Nicolae-Florin, Murgea Gheorghe, Davidescu Mihail , Zabava Fanel , Miuta Mircea , Consi lier 
Superior- Funaru Mihaela Iulia, Referent principal - Bigioi Ileana, Consilier Achiziti i Publ ice -Fiera 
Maria Anda, SAIA ELENA - REPREZENTANT AL FURNIZORULUI DE SERVICII AUXILIARE DE 
ACHIZITll PUBLICE 

Motive de excludere a ofertantului: 

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinatorlsubcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in 
situatiile prevazute la urmatoarele articole din Legea nr. 10012016: 

Art. 79 -

(1) Autoritatile contractante mentionate la art. 10 alin. (1) fit. a) exclud de la participarea la o 
procedura de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, in urma analizei 
informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunostinta in orice alt 
mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea 
uneia dintre urmatoare/e infractiuni: 

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 28612009 privind 
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 28612009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 
Legea nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din 
Legea nr. 7812000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 
d) acte de terorism prevazute de art. 32-35, art. 37 si 38 din Legea nr. 53512004 privind prevenirea si 
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 65612002 pentru prevenirea si sanctionarea 
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii 
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 
din Legea nr. 53512004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 28612009, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor 
Europene - combaterea fraudei. 
(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. 
(1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al 
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organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic 
sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia 

I . 

(3) Autoritatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 10 alin. (1) fit. a), pot exclude de fa 
participarea la o procedura de atribuire un operator economic, in cazul in care acestea au cunostinta 
de faptul ca operatorul economic respectiv a facut ·obiectul unei condamnari pronuntate printr-o 
hotarare definitiva, pentru unat·dintre motivele enumerate ta all'rt (1). 4 

· 

Art.80. -

(1) Autoritatile contractante prevazute la art. 10 alin; (1) fit. a) exclud din procedura de atribuire orice 

operator economic despre care au cunostinta ca si-a inca/cat obligatiile privind plata impozitelor, 
taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hota rare 
judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu 
legea statului in care respectivu/ operator economic este infiintat. 
(2) Autoritatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) fit. a) exclud din procedura de atribwre un 
operator economic in cazul in care pot demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul 
operator economic si-a inca/cat obligatiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor la 
bugetul general consolidat. 

(3) Operatoru/ economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior cleciziei de 
excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor datorate la 
bugetul general consolidat ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile 
legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv. dupa caz. a 
eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor. 
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2) si ale art. 79, in cazuri exceptionale, autoritatile 
contractante prevazute la art. 10 alin. (1) fit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de alnbwre 
un operator economic care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) sila art. 79. 
pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mecliului. 
(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), un operator economic nu este exclus din procedura 
de atribuire atunci cand cuantumul impozite/or, al taxelor sial contributiilor la bugetul general 
consolidat datorate si restante indeplineste una dintre urmatoarele conditii: 
a) este mai mic de 4. OOO lei; 
b) este mai mare de 4. OOO lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor 
datorate de catre operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora. 
Art.81. -
(1) Autoritatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice 
operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se 
constata incalcarea acestor obligatii; 

. b) impotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor legale. 
cu exceptia situatiei in care operatorul economic se afla in reorganizare judiciara; 
c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea 
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative; 
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic 
a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in 
legatura cu procedura in cauza; 
e) se afla intr-un conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta 
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situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe; 

f) operatorul economic si-a incalcat in mod grav. sau repetat obligatiile principale ce ii re.veneau in 
cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta. iar 

aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau 
alte sanctiuni comparabile; 

g) operatorul economic s-a f acut vinovat de declara Iii false in continutul informatiilor transmise fa 

solicitarea entitatii contractante, in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indepltmrii 

criteriilor de calificare si de selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa 
prezinte documentele justificative solicitate; 

h) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii 

contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul 

procedurii de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii ori a fumizat din 
neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii 

contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, 
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune catre respectivul operator economic; 

i) au comis in conduita lor profesionala greseli grave demonstrate prin orice mijloace pe care 
autoritatea contractanta le poate justifica, inclusiv ale instantelor judecatoresti, ale Bancii Europene 
de lnvestitii si ale organizatiilor intemationale. 

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) fit. b), autoritatea contractanta nu exclude din procedura 
de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa 
atunci cand, pe baza informatiilor silsau documentelor prezentate de operatorul economic, sta bi/este 
ca acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune ca respectivul 
operator economic fie se afla in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi 
un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activita tii 

curente, fie este in cadrul procesului de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de 

implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta. 
(3) ln sensul dispozitiilor alin. (1) fit. c), prin abatere profesionala grava se intelege orice abatere 

comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi incalcan 
ale regulilor de concurenta de tip cartel, care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor 

de proprietate intelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava. 

(4) Dispozitiile alin. (1) fit. c) sunt aplicabile si in situatia in care operatorul economic sau una dintre 

persoanele prevazute la art. 79 alin. (2) este supusa unei proceduri judiciare de investigatie in 
legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la art. 79 alin. (1 ). 
(5) ln sensul dispozitiilor alin. (1) fit. d), se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu a/ti operatori economici acorduri 
care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele 

situatii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi opera tori economici participant1 
la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punctul de vedere al continutului 
documentelor nestandardizate, potrivit documentatiei de atribuire; 

b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanti la 

procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sotlsotie, ruda sau 
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau 
economica ori de orice alta natura. 
(6) lnainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) fit. d) , autoritatea 
contractanta solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la indiciile 
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identificate care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura de atribuire 
tn cauza. 

(7) Autoritatea contractanta are obligatia furnizarii tuturor informalii/or solicitate de Consiliu/ 
Concurentei, in vederea formularii punctului de vedere. conform dispozitiilor alin. (6) . 

(8) ln sensul dispozitiilor alin. (1) fit. f) , se considera incalcari grave ale obligat1ilor contractuale. cu 

titlu exemplificativ, neexecutarea obligatiilor privind livrarea produselor sau serviciilor. livrarea unor 
produse sau servicii care prezinta neconformitati majore, care le fac improprii utilizarii, conform 
destinatiei avute in vedere de autoritatea contractanta sau un comportament necorespunzator, care 
creeaza indoieli serioase cu privire la credibilitatea. operatorului economic. 

(9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabileste modalitatea de 
constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se afla ori s-au afla t in oricare dintre 
situatiile prevazute la alin. (1) fit. a), fit. c). fit. f) si fit. i). lista valabila timp de 5 ani, daca prin decizia 
unei instante judecatoresti nu se anuleaza inscrierea. Lista se publica pe site-ul ANAP si se 
actualizeaza lunar. 

Autoritatea contractanta va exclude de la procedura orice ofertant care se afla in una dintre 
situatiile enumerate mai sus. 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale lnformatii si formalitati necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelormentionate: 

Cerinta 1 - Ofertantii , asociati i, tertii sustinatori si subcontractantii , dupa caz, pentru partea din 
contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv trebuie sa dovedeasca o forma de 
înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este 
legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca 
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului . 

Modalitatea de îndeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente copie conform cu originalul : 

A. Persoane juridice /fizice romane Ofertantul va prezenta Certificat constatator el iberat de 
Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte obiectul de 
activitate, denumirea completa , sediul , persoaneleautorizate/administratori ; inforrnatiile cuprinse in 
acesta trebuie sa fie reale/actuale la termenul limita de depunere a ofertelor. 

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de 
ORC. 

B. Persoane juridice /fizice straine Ofertantul trebu ie sa prezinte documente care dovedesc o forma 
de înregistrare I atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Se vor prezenta traduceri autorizate în 
limba romana ale acestor documente. ln cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente. 

Cerinta nr. 2 Detinerea autorizatiilor necesare exercitarii activitatii profesionale pentru îndeplini rea 
contractului ce face obiectul prezentei proceduri 

a) Persoane juridice/fizice române Ofertantul va prezenta Licenta minim Clasa III emisa de 
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru 
activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractulu i, conform 
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prevederilor H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 
domeniul serviciilor comunitare de utii itati public, cu modificarile si completarileulterioare. 

b) Pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea Licentei minim Clasa III pentru activitati le 
specifice serviciului public de salubrizare care · fac obiectul contractului , emisă de Autoritatea 
Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice A.N .R.S .C.sau , 
alternativ, a solicitarii înregistrate la ANRSC de reounoastere si echivalare a unei licente echivalente 
prin aplicarea art. 8 alin . (1) si (3) din HG 745/2007. Se vor prezenta traduceri autorizate in limba 
romana ale acestor documente, l~galizate la notariat. 

Nota: ln cazul unei asocieri , in vederea. compJetarii domeniului de activitate, fiecare societate 
participanta trebuie sa detina Licenta minim clasa III pentru activitatile prestate. 

Nota: ln cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună , membrii asocierii trebuie 
să fie licentiaţi pentru partea de contract pe care o execută (dacă acea parte impune li cenţiere 
conform legii). 

Nota: Operatorii nou infiintati au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 
90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii"conform art.49, alin 3, Cap.VII , 
legea 51/2006- se va completa Angajament referitor la "Asumarea obligatiilor privind licenta prestarii 
serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune" 

4. Capacitatea economică şi financiară 

Cerinta nr 1: Cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului , pentru 
exercitiul financiar respective 2021 sa fie minim 500.000 lei . Se vor prezenta unul sau mai multe 
dintre urmatoarele informatii si documente; 

-Declaratie privind cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului , pentru 
ultimul exercitiu financiar disponibil , respectiv 2021 , in functie de data infiintarii sau începeri i 
activitatii operatorului economic, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt 
disponibile. 

ln cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa 
prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul 
economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara 
prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. 

Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu mentiunea"conform cu 
originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana. ln cazul in care ofertantul este un grup 
de operatori economici, cerinta minima privind cifra de afaceri poate fi îndeplinita prin cumul , iar 
documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. 

Modalitatea de indeplinire 

Se vor prezenta: Declaratie privind cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul 
contractului , pentru ultimul exercitiu financiar disponibil , respective 2019in functie de data infiintarii 
sau începerii activitatii operatorului economic, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri 
sunt disponibile. 

ln cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezi nte 
una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic are 
dreptul sa demonstreze indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara prin orice alte 
informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. 
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5. Capacitatea tehnică si/sau profesională · · 

Experienţa similară 

Cerinta 1 - Experientă similară : Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 ani a dus la bun sfâ rşi t 
servicii de complexitate şi natura similara serviciilor care fac obiectul prezentului contract (servicii de 
colectare si transport al deseurilor). 

Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de 
depunere a ofertelor prevazut în anuntul de concesionare publicat initial ; raportarea se va face la 
data limită de depunere a ofertelor. 

Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 1: 

Modalitatea de îndeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: 

a) Formular - „Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ", semnata cu 
semnatura olografa . 

b) Certificate sau contracte sau parti relevante din contracte sau recomandari sau documente 
constatatoare sau orice alte documente justificative emise sau contrasemnate de beneficiari i publici 
sau privati , in copii conform cu originalul prin care sa demonstreze îndeplinirea experientei similare , 
inclusiv pentru eventualii asociati , terti sustinatori . Din aceste documente trebuie sa reiasa 
beneficiarul contractului , tipul contractului , obiectul serviciilor prestate, perioada de derulare a 
contractului . Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare echivalente pentru 
indeplinirea cerintei de experienta similara . Documentele se vor prezenta insotite de traducerea 
autorizata a acestora in limba romana . lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Experienţa similară 

Cerinta 2 Ofertantii vor face dovada existentei tuturor instalatiilor, utilajelor si echipamentelor 
necesare pentru îndeplinirea contractului de concesiune. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au 111 

dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de închiriere /alte 
documente care sa faca dovada punerii la dispozitie) de toate utilajele/echipamentele/instalatii le 
necesare pentru îndeplinirea contractului de concesiune. 

Modalitati de indeplinire cerinta nr. 2. 

Modalitate de îndeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: Ofe1iantii trebuie sa faca dovada 
ca au in dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de închiriere /alte 
documente care sa faca dovada punerii la dispozitie) de toate utilajele/echipamentele/instalati ile 
necesare realizarii lucrarii . 

a) Formular- „ Declaratie privind dispunerea utilajelor/instalatiilor/echipamentelor necesare 
contractului de concesiune" conform ofertei depuse, semnata cu semnatura olografa . 

b) Documente prin care se face dovada ca au in dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau pri n 
contracte/ conventii de închiriere /alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie) de toate 
utilajele/echipamentele/instalatiile necesare pentruindepllnirea contractului de concesiune. lnformatii 
si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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Cerinta 3 - Cerinta privind sustinerea din partea unui/unor tert/terti sustinatori . Sustinerea acordata 
de unul sau mai multi terti este luata in considerare de autoritatea ontractanta cu conditia ca 
ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele tertului/tertilor care acorda sustinerea . 
necesare pentru executarea contractului de concesiune in cauza. 

Modalitati de îndeplinire cerinta nr. 3. 

Modalitate de indeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: - Formular - "Angajament 
' tert/terti sustinatori privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a ofertantului/ grupului de ofertanti" . 

in original , semnat cu ş~irniatqra olografa. Prin angajam~_n't tertul/tert.li se obliga sa sprijine ofertantul 
in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale · pentru · i:are a 'acordatsustinerea, descriind modul 
concret in care va interveni in implemetarea contractului de concesiune, in functie de necesitati le 
care apar pe parcursul indeplinirii acestuia. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus 
daca acesta nu indeplineste criteriile privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de 
excludere prevazute la art. 43-44 si art . 79-81 din Legea nr.100/2016. Autoritatea contractanta poate 
solicita , o singura data , ca oferantul sa inlocuiasca tertul sustinator. Tertul/terti i sustinatori vor 
prezenta Formularele 1, 2, 3 si 4. Operatorii economici straini vor prezenta documentele solicitate in 
copii conforme cu originalul insotite de traducere autorizata in limba romana. lnformatii si/sau 
nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Cerinta 4 - Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia 
să o subcontracteze. 

Modalitati de îndeplinire cerinta nr 4. 

Modalitate de îndeplinire - se ~or prezenta urmatoarele documente: 

- Formular - lnformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual intentia 
sa o subcontracteze, in original , semnat de parti cu semnatura olografa. - dupa caz, documente 
relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi , cu privire la 
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv, in copiiconforme cu 
originalul. ln cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul 
propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care 
acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv Autoritatea contractanta respinge subcontractantul 
propus si solicita ofertantului inlocuirea acestuia si prezentarea unui altsubcontractant propus care 
sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care 
acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. De asemenea, Autoritatea contractanta respinge 
subcontractantul propus daca acesta se incadreaza printre motivele de excludere prevazute la art. 
43-44 si art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Subcontractantii vor prezenta Formularele 1, 2, 3 si 4 
Subcontractantii propusi sunt tinuti la respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului , social si al 
relatiilor de munca sens în care acestia vor prezenta Formularul anexat. 

Operatorii economici straini vor prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul 
insotite de traducere autorizata in limba romana. Informalii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Cerinta 5 - lnformatii privind asocierea 

Modalitati de inplinire cerinta nr. 5. 
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Modalitatea de indeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: - Formularul - Acord de 
. asociere. ln cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, 
indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in 
considerare a resurselor tuturor rnembrilor gr1Jpului iar entitatea contractanta solicita ca acestia 
saraspunda, individual si solidar, pent~u executar~a contractului de concesiune. Asocialii nu trebuie 
sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 43-44 si art. 79-81 din Legea 100/2016. Asociatii vor 
prezenta Formularele 1, 2, 3 si 4. Asociatii vq.r respe_ctaobligatiile in domeniul mediului, social si al 
relatiilor de munca sens in care acestia vor preze~t~ Formula~ul anexat 

6. Justificare alegere criteriu de atribuire: 

Conform art. 86. din Legea nr. 100/2016: 

Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, stabilita in baza unor criterii obiective care garanteaza evaluarea ofertelor in 
conditii de concurenta reala . 
(2) ln sensul alin. (1 ), criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de . 

lucrari sau al concesiunii de servicii si se pot referi la oricare dintre urmatoarele: 
a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar; b) nivelul platilor actualizate efectuate de 

catre autoritatea contractanta; c) nivelul tarifelor de utilizare; d) modalitatea de executie a 
lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ , tehnic, 
functional, financiar etc. ; e) modul de asigurare a protectiei mediului; f) modul de rezolvare a unor 
probleme sociale; g) nivelul redeventei ; h) durata concesiunii ; i) inovarea. 

Cel mai bun raport calitate - pret 

Componenta financiara.Tariful mediu ponderat Pretul ofertei Componenta financiara 
85% 
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel : 
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional , astfel : P(n) = (Pret 
minim 
ofertat I Pret n) x punctaj maxim alocat 
Nivelul redevenţei ofertat Nivelul ofertat al redevenţei - ponderea 15% 
- punctaj maxim: 15 puncte. 15% 
Algoritm de calcul : Se acordă punctajul maxim de 15 puncte pentru oferta cu redevenţa cea mai 
mare. Punctajul pentru celelalte oferte se calculeză astfel : (redevanţa din oferta analizată I 
redeventa cea mai mare) x 15 puncte 

7. Contractul: 

Tipul contractului: 

Avand in vedere obiectul contractului de achizitie publica ce va fi incheiat pentru "" DELEGAREA 
GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA 
PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII" , tipul contractului va fi contract de 
concesiune servicii. 
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Riscuri: 

Au fost identificate urmatoarele riscuri si masuri de gestionare a acestora: 

Nr. Denumire risc Masuri de gestionare Aloca 
crt. 

rea risc-ulLilj 

1 Neexecutarea serviciilor in 
termenul prevazut in 
contract 

2 La receptie se constata ca 
serviciile nu sunt conforme 
cu prevederile propuneri i 
tehnice si ale caietului de 
sarcini 

3 Neefectuarea platilor 
conform clauzelor 
contractuale 

Ajustarea pretului contractului: 

·---
Aplicarea de sanctiuni conform clauzelor 
contractuale referitoare la neîndeplinirea 
culpabila a obligatiilor contractuale 

Remedierea neconformitatilor in termenul 
impus prin contract , far a costuri 
suplimentare in sarcina autoritatii 
contractante 

Aplicarea de sanctiuni conform clauzelor 
contractuale referitoare la neîndeplinirea 
culpabila a obligatiilor contractuale 

I 

Au 
con 

toritatea 
tractanta 

Pr estator 

Au toritatea 
actanta si 
estator 

contr 
Pr 

I 

Cuantumul si regimul tarifelor se ajusteaza sau se modifica potrivit prevederilor Ordinului ANRSC 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor. Tarifele pot fi ajustate la 
solicitarea concesionarului la un interval de un an , conform Ordinului nr.109/2007, cu aprobarea 
prealabila a entitatii contractante, transmisa cu minim 60 de zile înainte de data la care tarifele 
ajustate intra in vigoare. Parametrul de ajustare este rata inflatiei comunicata de INS. Ajustarea 
tarifelor se face in raport cu evolutia parametrului de ajustare. Formula de calcul pentru ajustarea 
tarifelor este cea stipulata la art.14 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007. 

Tarifele aprobate pot fi modificate in conditiile art.15 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007. 

Pentru modificarea tarifelor se va aplica formula stipulata la art. 16 din actul normativ mentionat 
anterior. 

Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

Cerinta nr. 1 Operatorul economic va face dovada implementarii sistemului de management al 
calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile supuse prezentei proceduri. 

Modalitatea de îndeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: - in copii conforme cu 
originalul , certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor, emise de organisme de 
certificare acreditate care atesta ca are implementat un sistem de management al calitatii conform 
SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui 
nivelcorespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un 
certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul 
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stabilit. Operatorii economici stra ini vor prezenta certificatul respectiv incopii conforme cu originalul 
insotit de traducere autorizata in limba romana sau alte documente edificatoare echivalente. ln cazul 
unei asocieri acest certificat va fi prezentat individual de fiecare membru al asocieri i pentru partea 
din contract pe care o realizeaza . 

Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate 
de catre o alta persoana. 

lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Cerinta nr. 2 Operatorul economic va face dovada implementarii sistemului de management de 
mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatile supuse prezentei proceduri . 

Modalitatea de îndeplinire - se vor prezenta urmatoarele documente: - in copii conforme cu 
originalul certificate valabile la data limitade depunere a ofertelor, emise de organisme de certificare 
acreditate care atesta ca are implementat un sistem de management al mediului conform SR EN 
ISO 14001 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivelcorespunzator al 
protectiei mediului pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de 
mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabil it. Operatorii 
economici straini vor prezenta certificatulrespectiv in copii conforme cu originalul insotit de traducere 
autorizata in limba romana sau alte documente edificatoare echivalente. ln cazul unei asocierii. 
acest certificat va fi prezentat individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe 
care o realizeaza. Certificarea respectarii standardelor de management de mediu nu poate face 
obiectul sustinerii acordate decatre o alta persoana. 

Justificarea cerintei:Autoritatea/entitatea contractantă precizează şi justifică elementele legate de 
implementarea contractului . 

Justificările privind modalităţile de implementare vor ţine cont de natura contractului , de 
complexitatea acestuia, personalul implicat în realizarea sa, de riscurile anticipate, precum şi de alte 
elemente relevante. 

Avand in vedere cele de mai sus este nevoie in implementarea contractului de servicii de un 
management de mediu performant, pentru protectia mediului , a apelor si a întregii zone de locuit in 
care se desfasoara activitatea de salubrizare . 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita precizarea măsurilor de management de mediu pe 
care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului de concesiune, 
conform art.35, lit.i din HG nr.867/2016. 

11.AL TE INFORMATU 

1. în cazul ofertelor clasate pe primul loc, având acelasi punctaj, departajarea ofertantilor se va face 
prin reofertarea propunerii financiare în pl ic închis . Clasamentul final se va stabili in urma reofertarii , 
criteriul de atribuire fiind acelasi , "costul cel mai scazut". 
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2. Autoritatea contractanta va considera îndeplinita o cerinta de calificare pentru care se solicita 
prezentarea unui atestat/ autorizatie /certificat, prin prezentarea documentului indicat sau a unui 
document echivalent cu cel solicitat în documentatia de atribuire. 

3. Ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din 
propunerea financiara sunt confidentia le, clasificate sau sunt pr9tejat~ de un drept de proprietate 
intelectuala. 

4. Riscurile transmiteri i ofertei/solici tarii de participare, inclusiv forta majora sau cazul fortuit.cad în 
sarcina operatorului economic care transmite respecti va oferta/solicitare de participare, conform 
prev. art. 77 alin. 2) din HG 867/2016. 

Furnizor de servicii auxiliare 
lng . SAIA Elena 

~ 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGA LITATE, 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 

f 
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CAIET DE SARCINI 

pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare a 
comunei Otesani prin concesiune 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfaşurftri i 
următoarelor activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deş uri lor 
similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi inst itu ţii , inclusiv rr~~:i.ii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeur i de echipamente ck llri cc- ·~i 

electronice, baterii şi acumulatori; 
b) colectarea separata pentru cel putin deseurile de hârtie, metaL plastic si sticl a 

din deseurile municipale; 
c) co lectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de act.ivit ii ţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară şi /sau exterioară a acestora şi constituie 
ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Însuşirea condiţiilor impuse prin prezentul Caiet de sarcini e~te obligatori ' 
pentru toţi operatorii economici participanţi în cadrul procedurii de atribuire. 

Nerespectarea condiţiilor impuse prin prezentul Caiet de sa rc in i poate conduce. 
după caz, la respingerea ofertelor operatorilor economici participanţ i i,.:a irn1cceptabilc, 
neconforme sau poate conduce la rezilierea contractului de delegare p~ parcur~u l 

derulării acestuia. 

Termenii, expresiile, abrevierile ş i noţiunile utili zate în prezentul caiet de sa rci ni \·0r 
fi interpretaţ i ş i aplicaţi în conformitate cu prevederile prezentului ca iet dl' sarc in i ş i 

prin raportare la prevederile : 

• O.O. nr. 2 l /2002, privind gospodărirea localităţi lor urbane ş i rum le. cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• O.U.G.nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2005, 
modificată şi completată cu O.U.G. nr.I 17/2 007 şi O.U.G.nr. 164/2008; 

• Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modifi căr il e ş i 
completările ulterioare ; 

• Legii nr. 101/2006 a serviciului se salubri zare a localităţi l or, cu modifică rile ) Î 

completările ulterioare; 
• Legii nr. 100/2016, pri v ind concesiuni le de lucrări şi concesiunile de servicii 
• H.G. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de ap i icare n 
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prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucră r i ş i concesiune 
de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
serv1c11; 

• Legii nr. 101 /2016 privind remediile ş i căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică , a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 

de lucrări şi concesiune de servicii , precum şi pentru organizarea si funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

• O.U.G. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

• H.G. nr. 1061 /2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase re 
teritoriul României; 

• Legea nr. 132/20 I O privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice: 

• Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor 
şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu ; 

• Ordinul AN RSC nr. l 09/2007 privind aprobarea Normelor metodologice Je 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice Act ivi tăţ il or a 
localităţilor; 

• Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului de salubrizare al localitatilor. 

• Ordinul ANRSC nr. 11] /2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini cadru ni 
serviciului de salubrizare al localitatilor. 

• Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 
activităţilor a localităţilor; 

• Ordinul Ministerului Sănătăţii 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Pentru situaţiile neacoperite de prezenţa documentaţie de atribuire se aplic[] 
reglementările în vigoare la data licitaţiei (leg islaţie privind protecţia muncii, l eg i s l aţie 
în domeniul asigurărilor sociale, legi slaţie privind regimul su bsta nţelor periculoasl.'. 
legislaţie în domeniul situaţiilor de urgenţă ş i PSI, etc.). 

CAPITOLUL l : Dispoziţii generale 

Art. l. Prezentul Caiet de sarcini a fost realizat conform legislaţiei 111 vigoare şi este 
anexă la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de sa lubrizare a 
comunei Otesani, prin concesiune, pentru activităţile componente: 
- Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deş1.:uri lor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi in stituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori; 
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_ Colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic ş i sticlă din 

deşeurile municipale; . . . . ~ . 
_ Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de act1v1taţ1 de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

CAPITOLUL 11 : Obiectul caietului de sarcini 

A. Datele de identificare a Serviciului public de salubrizare 
Art. 2. 
(1) Serviciul public care face obiectul delegă rii de gestiune este Serviciul public de 
salubrizare a comunei Otesani . 
(2) Autoritatea concendentă a servic iului public de salubrizare este Consiliul Local al 
comunei Otesani, situat în comuna Otesani, strada Calea Haiducilor, nr. 164, judeţu l 
Vâlcea. 

B. Activităţile serviciului public de salubrizare care fac obiectul delegării de 
gestiune 

Art. 3. Activităţile componente ale Serviciului public de sa lubriza re a comunei 
Otesani , denumit în continuare Serviciu de salubrizare, care fac ob iectul de l egării de 
gestiune sunt : 
- Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale ş i al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi in stit uţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori; 
- Colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal , plastic ş i sticlă din 
deşeurile municipale; 
- Colectarea şi transpo11ul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de acti v i tă ţ i de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi /sau exterioară a acestora. 
Art. 4. Caietul de sarcini face pa1ie integrantă din documentaţ i a necesară desfăşurării 
activităţilor menţionate la a1i. 3. 
Art. 5. Caietul de sarcini serveşte drept documentaţie tehnică şi de referinţă, în vederea 
stabilirii condiţiilor specifice de delegare a serviciului de salubrizare pentru acti v ităţil e 
menţionate la a1i. 3. 
Art. 6. (1) Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, s iguranţă ln 
exploatare, sisteme de asigurare a calităţii , terminologia, condiţiile pentru certificarea 
conformităţii cu standarde relevante. 

(2) Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice referitoare la a lgo ritmul executării 
activităţilor, la verificarea, inspecţia ş i condiţiile de recepţi e a lucră ril or, la alte condiţii 
care rezultă din actele normative ş i reglementăril e privind desfă şurarea serviciului de 
salubrizare. 
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(3) Caietul de sarcini precizează reglemenUffi~e oblig_ator_ii pri vind p1_·o tecţia muncii , 
prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia med1ulu1 , care trebuie resp etale la 

prestarea activităţii. . . . . . 
(4) Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele dm Regulamentul Serv1c1ulu1 de 
Salubrizare a comunei Otesani , anexă la Contractul de delegare. 

CAPITOLUL III : Obiectivele privind delegarea serv\f:iului 

Art. 7. Obiective de exploatare 
Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul de salubrizare pent ru ac tivităţ il e 
componente "Colectarea separată şi transportul separat al deşe urilor munic ipa le ş i al 
deşeurilor similare provenind din activităţ i comerciale din in dustrie şi instituţii, inc lusi' 
fracţii colectate separat, fără. a aduce atingere flu xului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii ş i acumulatori'', "Colectarea şi transportul deşeuri lor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare ş i reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora" şi "colectarea separata pentru cel putin deseurile de hârtie, 
metal , plastic si sticla din deseurile municipale" sunt următoare l e : 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populatiei; 
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 
c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 
t) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de tran sparenţă, competitivitate s i 
eficienţă; 
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a s istemului de salubrizcirc, pc 
baza unui mecanism eficient de planificare multianua l ă a in vest iţ ii lor; 
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţ ii popu l aţiei; 
i) consultarea cu utilizatorii serviciului de sa lubri zare, în vederea stabi lirii politicilor 
ş i strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de 
salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gesti unii acestu ia; 
k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serv iciului de 
salubrizare, precum şi asupra neces ităţii instituirii unor taxe speciale; 
I) respectarea cerinţelor din l egis l aţia privind protecţia mediului re feritoare 18 
salubrizarea localităţilor; 
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a 
deşeurilor la nivel naţi onal ş i judeţean. 

Art. 8. Obiective de ordin economic 
(1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât 
mai bun pe perioada de derulare a Contractului de delegare de gestiune ş i un ech ilibru 
între riscurile ş i beneficiile asumate prin contract. 
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(2) Strnctura şi nivelul tarifelor de salubrizare practicate vor fi ln conformitate cu 
prevederile legale şi vor reflecta costul efectiv al prestaţiei . 
(3) Se poate solicita de către Operator ajustarea sau modificarea tarifelor, cu 
respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă ş i se 
aprobă de către Concendent prin hotărâri. Aceste hotărâri vor ţine seama, după caz, de 
avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente. 

Art. 9. Obiective de mediu 
(I) Pe perioada derulării Contractului de delegare de gestiune, Operatorul va avea ca 

obiectiv principal asigurarea unui mediu sănătos pentru toţi cetăţenii comunităţii. 
desfăşurând activităţile de salubrizare, fără a afecta mediul înconjurător (aeru l, ap::i, 
solul) şi respectând condiţiile impuse de autorităţile de mediu competente . 
(2) Pe parcursul desfăşurării serviciului de salubrizare, Operatorul este responsabil de: 
a)interzicerea descărcarii oricăror categorii de deşeuri direct pe sol, pentru a se ev ita 
scurgerea de levigat în sol; 
b) eliminarea rampelor clandestine de deşeuri identificate pe domeniul public; 
c) interzicerea evacuării apelor uzate rezultate în urma desfăşurării activ ităţ ii de 
sortare direct în emisarul natural; 
d) respectarea/implementarea condiţiilor impuse de autorităţile competente de mediu, 
gospodărirea apelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, A.N.R.S.C. 
e) îndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri ajunse în 
depozitul final, şi de plată a contribuţiei anuale către Fondul de Mediu , în cazul 
neîndeplinirii acestui obiectiv, în condiţiile legii. 
Art. 10. Obiective de protecţia muncii 
Pe perioada de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, Operatorul va respecta 
condiţiile impuse de autoritatea competentă privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

CAPITOLUL IV : Descrierea activităţilor 

SECŢIUNEA 1 

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale ş i al deşe uril or 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi in stituţii , inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori 

Art. 11. Operatorul are permisiunea de a desfăşura, în condiţiile leg ii , în aria 
administrativ-teritorială a comunei Otesani , activitatea "Colectarea separa tă 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", care cuprinde următoarele operaţii: 
A. colectarea separată a următoarelor categorii de deşeuri de pe teritoriul comunei 
Otesani : 

a) deşeuri reziduale care sunt de tip: 
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l . resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; . . _ 
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, fnşca); 
3. ouă întregi; 
4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se co l ectează 

separat); 
5. excremente ale animalelor de companie; 
6. scutece/tampoane; 
7. cenuşă de la sobe (dacă se ard cărbuni); 
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 
9. lemn tratat sau vopsit; 

l O.conţinutul sacului de la aspirator; 
I I .mucuri de ţigări; 
12.veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri spatie. 

b) deşeuri biodegradabile care sunt de tip: 
1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; 
2. resturi de pâine şi cereale; 
3. zaţ de cafea, resturi de ceai ; 
4. păr şi blană; 
5. haine vechi din fibre natural (lână, bumbac, mătase) mărunţite; 
6. coji de ouă; 
7. coji de nucă; 

8. cenuşă de la sobe( când se arde numai lemn); 
9. rumeguş, fân ş i paie; 
I O. resturi vegetale din curte( frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori) ; 
1 1. plante de casă; 
12.bucăţi de lemn mărunţit; 
13. ziare, hârtie, carton, mărunţite, umede, murdare. 

c) deşeuri reciclabile (hârtie ş i carton, plastic, metal, sticlă), inclusiv deşeuri de 
ambalaje; 

d) deşeuri periculoase din deşeurile menajere (detergenţi care conţin substanţe 

periculoase, deşeuri care conţin mercur, insecticide, vopseluri, cerneluri, aliment e 
expirate, resturi de ţigări consumate, combustibil, ş.a.); 

e) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie , instituţii publice şi operatori 
economici (mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele 
decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi pre luate cu 
sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale). 

B. Transportul separat al deşeurilor municipale ş i al deşeurilor similare se efec tueaz5 
în autogunoiere/autospeciale ce vor fi asigurate de către operato r ş i al căror numă r va fi 
menţionat în cadrul ofertei operatorului. 
Art. 12. (1) Populaţia cu domiciliul în comunei Otesani, conform RPL 2011 a fost de 
1.826 persoane . ( 2641) 
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(2) Conform RPL 2011, numărul de gospodării este de 700, respectiv 751 clădiri . 
(3) Pentru estimarea valorii Contractului va fi luat în calcul un număr de 1.500 

persoane, ca urmare a faptului că: .. . . . 
- populaţia cu domiciliul în comunei Otesani este în scădere faţă de ani\ anteriori anul ui 

2018, conform datelor statistice; 
- nu toate persoanele cu domiciliul în comunei Otesani reprezintă populaţia stabil ă, 
generatoare de deşeuri; 
- numărul de persoane care au avut încheiate contracte de prestări servicii cu operatorul 
de salubrizare în anul 2019 a fost de 900/lună. 
Art. 13. ( 1) Punctele de colectare separată a deşeurilor municipale ş i a deşeuri lo r 
similare cu dotarea existentă, amenajate pe domeniu l public, sunt cele din Anexa nr. 1 
la caietul de sarcini. Dotarea existentă poate asigura colectarea separată a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare pe două fracţii , umedă şi uscată, cu respectarea 
prevederilor art. 2, alin. (6) din Legea nr. I O 1 /2006, republicată: "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 minim 3 
fracţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să. implemen teze un sistem 
de colectare separată a deşeurilor municipale pe minim 2 fraţii , umed şi uscat. '' 
(2) Operatorul îşi poate organiza activitatea de colectare separată şi transport separat al 
deşeurilor astfel încât să fie separate: 
- două fracţii (umedă, respectiv deşeuri biodegradabile) şi uscată, urmând ca din fracţia 
uscată să fie separate 4 fracţii reciclabile, respectiv, hâ1iie/carton, plastic, sticlă, fi er; 
sau 

patru fracţii reciclabile, respectiv hâ1iie/carton, plastic, sticlă, fier, pentru care 
Operatorul are obligaţia să completeze cu recipentele necesare punctele de colectare 
menţionate în Anexa 1 . 
(2) Colectarea deşeurilor în punctele de colectare separată a deşeurilor munici pa le ş i a 
deşeurilor similare din Anexa nr. 1 se face de către utilizatorii care sunt persoanele 
fizice de la gospodarii, generatori de deşeuri în aria comunei Otesani. 
(3) Operatorul de salubrizare este răspunzător de executarea lucrărilor de întreţinere şi 

reparare a punctelor de colectare separată a deşeurilor cu toate dotările existente, astfel 
încât, la încetarea contractului de delegare a serviciului, acestea să arate la fel ca la data 
predării în folosinţă. 
(4) Operatorul de salubrizare va asigura cu recipiente şi saci , persoanele juridice şi 

persoanele fizice de la casele particulare, contracost sau prin contract de comodat, în 
vederea colectării separate a deşeurilor menţionate la art. 11. 
(5) Agenţii economici şi instituţiile publice reprezintă persoane juridice, care pot 
precolecta deşeurile menajere şi deşeurile similare în punctele de colectare amenajate pe 
domeniul public din Anexa nr. 3, cu condiţia ca operatorul să asigure numărul minim de 
recipiente menţionate în anexă. 
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Art. 14. (1) Numărul agenţilor economici şi instituţiilor publice care au avut încheiate 
contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare în anul ,?-021 a fost de 14 
contracte/lună la care au fost emise facturi pentru 29, 16 mc/lunar. ln anul 2021 s-au 
încheiat cont;acte de prestări servicii cu 14 agenţi economici şi 13 in stituţii publice 
cu aceeasi cantitate la care au fost emise facturi tot pentru 70,83 mc/ lunar. 
(2) La stabilirea valorii contractului de delegare vor fi luate în calcul datele de la 

alin.(1 )r 
Art. 15. (1) Graficul de colectare a deşeurilor municipale de către operator de la toţi 
utilizatorii, inclusiv agenţii economici, este prezentat în Anexa nr. 2 la caietul de 

sarc1m. 
(2) Operatorul are obligaţia să coreleze ritmicitatea de colectare a deşe uril o r din 
punctele de colectare din Anexa nr. l cu capacităţile recipientelor şi numărul de 
utilizatori cu care încheie contracte de prestări servicii. 
Art. 16. Numărul de recipiente existente în punctele de colectare, existente pe domeniul 
public, pentru colectarea separată a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare este 
prezentat în Anexa nr. l. 
Art. 17. Traseele de transport al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare se vor 
stabili de comun acord. 
Art. 18. În sistemul de colectare "din poartă în poa1iă" , care se aplică utili zatorilor di n 
zonele cu case, operatorul colectează deşeurile prin golirea recipientelor de deşeuri din 
gospodăriile individuale. Utilizatorii îşi vor plasa recipientele intr-un punct special 
desemnat de colectare, astfel încât operatorul să îl ia la o data ş i oră dinainte sta bilite . 
Punctul de colectare este, de obicei, o locaţie în stradă, în faţa porţii/proprietăţii. 

Art. 19. ( l) Deşeurile voluminoase care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de 
colectare a deşeurilor municipale, pot fi colectate la cerere şi vor fi transportate de către 
operatorul serviciului de salubrizare la o instalaţie de tratare autorizată sau la dt:pozitare, 
în funcţie de tipul lor. 
Art. 20. Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele cu 
grijă, pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspândirea deşeu rilor în 
afara autovehiculelor de transport, să strângă toate deşeurile aflate pe jos l ângă 

recipiente sau în imediata lor vecinătate şi să lase locul curat după co lectare. 
Art. 21. (1) Operatorul va spăla şi curăţa toate recipientele pentru colectare deşeuri puse 
la dispoziţia sa de către Concendent, cel puţin de doua ori pe an in perioada mai -
octombrie. 
(2) Niciun recipient pentru colectare deşeuri din punctele de colectare ex istente pe 
domeniul public nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o săptămână, 

înainte de a fi reparat sau înlocuit. 
(3) În cazul în care recipientele accesibile publicului sunt furate sau deteriorate, fără a 
mai putea fi reparate, Operatorul are obligaţia, fără tergiversări inutile, ca în termen de 
cel mult o săptămână, să înlocuiască recipientele furate sau deteriorate cu recip iente de 
aceeaşi capacitate, calitate similară şi echipament similar. 
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Art. 22. Cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale şi deşeuri s imilare ce urmează a 
fi colectată de la persoane fizice, luând în calcul întreaga populaţie. cu dornicil.iu.I în 
comunei Otesani pe anul 2022 este de 1,33 tone/zi (Anexa nr. 4 la caietul de sarc1111). 
(2) Cantitatea anuală de deşeuri municipale ş i deşeuri similare colectată ş i facturată de 
operatorul de salubrizare de la persoanele fizice ş i juridice din comunei Otesani în anul 
2021 a fost de l.699,95 tone, din care 1.349,95 tone de la persoane fizice, ş i 350 tone ele 

la persoane juridice . 
Art. 23. Cantitatea anuală de deşeuri municipale şi deşeuri similare colectată ş i 
facturată de operatorul de salubrizare de la persoanele fizice ş i juridice din comunei 
Otesani în anul 2021 a fost de 1.699,95 tone (I mc estimat =350 kg). 
Art. 24. (1) Deşeurile municipale ş i deşeuril e s imil are se tran sportă în autogunoiere cJre 
vor fi asigurate de către Operator. Numărul total de autogunoiere care se vor utili za 
pentru asigurarea serviciului va fi determinat de către operator în cadrul ofe1iei sale. 
Numărul şi capacitatea autogunoierelor propuse în ofertă trebuie să asigure colectarea ş i 
transportul întregii cantităţi de deşeuri estimată a fi colectată ş i transpo rtată . 
(2) Pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi a l 
deşeurilor similare din aria administrativ-teritorială a comunei Otesani, se impune ca o 
condiţie de eligibil itate existenţa unei dotă ri minime cu mijloace de colectare separa tft 
şi transport separat deşeuri municipale ş i deşeuri similare, după cum urmează: 

a) o autogunoieră compactoare cu capacitatea de maxim 24 mc, utili zată exclusiv în 
comunei Otesani pentru colectarea separată şi transportul separat a l deşeurilor, 
reprezentând fracţia umedă, dotată cu GPS de monitorizare prin satel it, care va fi 
folosită; 

b) o autogunoieră compactoare cu o capacitate de maxim 24 mc, utilizată exclusiv 
în comunei Otesani pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor, 

reprezentând fracţia uscată şi reciclabilele (hârtie/carton, st icl ă, plastic, metal); 
c) o autospecială de spălat pubele. 

(3) Colectarea deseurilor reciclabile, hârtie/carton, plastic , metal si st iclă , se va 
realiza o data la doua saptamani, cu un vehicul destinat special co lectari i separate a 
deseurilor reciclabile, fara a afecta colectarea celorlalte tipuri de deseuri menajere si 
s imilare. 
( 4) Este responsabilitatea Operatorului ca toate autogunoierele folosite rentru efectuarea 
serviciilor de colectare si transport dese uri să fie dotate cu echipamente obli1>atorii , , b 

relevante, mecanisme de siguranţă, echipamente de stingere a incend ii lor. etc.ş i ca bena, 
şasiul, mecanismul de ridicare şi alte mecanisme să fie folosite conform scopului lor. 
Autogunoierele vor fi dotate cu dispoziti ve de agăţare pentru transpo1iul lopeţ il o r, 

măturilor, sau a altor unelte utili zate pentru curăţarea locului de luc ru . 
Art. 25. (1) Autogunoierele I autovehi cu le ec hipate corespunzator vor fi încărcate astfe l 
încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu fie posibilă împrăştierea lor pe căi l e publice. 
Este interzis să se răstoarne recipientel e în punctele de colectare, în curţi, pe st răz i sau 
trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor în autogunoiere. 
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(2) Autogunoierele vor avea o stare tehnică şi de între!inerer~ co~·espunz~to~re 
circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi , lubnfianţ1 , sau llch1ue 
reziduale, vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o inscripţie v i zibil ă pe cel puţin două 
laturi ale sale şi nu mai mică de I mp, care va conţine : denumirea companiei de 
salubritate, adresa şi numărul de telefon, precum şi un afiş publicitar al companiei de 
salubritate adresata locuitorilor comunri, în vederea conştientizării acestora. 
(3) Autogunoierele I autovehicule echipate corespunzator pentru co lectarea fracţ i ei 
umede vor fi igienizate periodic pe dinafara şi pe dinăuntrul benei. Benele vo r fi spă l ate 
la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior ş i la exterior, cu 
substanţe recomandate de specialişti autorizaţi în domeniu. 
( 4) Dacă Operatorul optează să folosească aceeaş i autogunoieră pentru colectarea, pt: 
rând, a fracţiei umede şi a fracţiei uscate, vehiculul trebuie curăţa t ş i pe dinăuntrul şi pe 
dinafara benei, după ce fracţia umedă a fost descărcată. 
Art. 26. (1) Personalul care deserveşte autogunoierele fo losite pentru colectarea 
separată ş i transportul separat al deşeurilor, trebuie să fie instruit pentru efectuarea 
acestor servicii în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de înso ţire şi să nu 
abandoneze deşeurile pe traseu. 
(2) Operatorul trebuie să aibă dotare tehnică şi personal corespunzăto r pentru 
intervenţie, în cazul unor defecţiuni. 
Art. 27. (1) Operatorul va furniza autorităţii contractante o li stă d etal i ată cu toate 
dotările , vehiculele şi echipamentele pe care intenţionează să le folosească pe timpul 
prestării serviciilor, altele decât cele puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă. 

Această listă va include cel puţin următoarel e elemente, pentru fiecare 
vehicul/echipament în parte : 
- tipul de vehicul; 
- greutatea utilă totală şi capacitatea de încărcare; 
- capacitatea benei în metri cubi; 
- documentaţ ia de conformare cu standarde le relevante în domeniu; 
- numărul de utilaje; 
- modul de întreţinere. 
(2) Este exclusiv responsabilitatea Operatorului să înlocuiască în timp util toate 
echipamentele vehiculelor, dacă apar defecţiuni, pentru a sat isface complet toate 
cerinţele contractuale 
(3) Toate vehiculele de transport vor avea câte o foaie de parcurs pentru traseul parcurs 
pe care se vor trece: timpul de efectuare a transportului, care va include ora de plecare 
de la garaj, la începutul activităţii, ora de sosire la garaj la încheierea programului , alte 
date impuse prin lege. 
(4) Operatorul trebuie să as igure un garaj co respunzător parcului auto utilizat, precum şi 
un atelier dotat cu utilaje de întreţinere sau alte facilităţi necesare în treţineri i ~1 

reparaţiilor vehiculelor, spălării vehiculelor şi recip ientelor. 
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(5) Este interzisă parcarea vehiculelor de colectare şi transport deşeuri în zona publică 
atunci când nu este folosit. 
Art. 28. (I) În contractele de prestări servicii, încheiate cu uti liz~torii, c~ respectarea 
prevederilor Regulamentului Serviciului de Salubrizare al comunet Otesani , Operatorul 
va trece şi programul de colectare a deşeurilor municipale. 
(2) Colectarea deşeurilor se face, de regulă, în zi lele lucrătoare ş i în zile le de sâmbătă. 
Pe perioada verii, unele recipiente cu fracţie umedă, prin natura deşeurilor conţinute. 
trebuie golite zilnic. Autoritatea contractantă poate solicita, în cazuri speciale, 

colectarea deşeurilor şi în zi lele de duminică. 
Art. 29. (1) Până la data semnării Contractului de salubri zare a comunei Otesani. 
Operatorul trebuie să prezinte autorităţii contractante un plan de lucru bine detaliat şi 
coerent care să descrie cel puţin: 

traseele de colectare pentru fiecare vehicul în parte; 
informaţii despre personalul alocat, cu nume ş i prenume; 
informaţii concrete cu săptămânile şi zi lele de colectare, precum şi cu timpul 
necesar colectării, pe durata unui an, pentru fiecare client individual ; 
program cu zilele de curăţare a recipientelor. 

(2) Planul de lucru menţionat la alin . ( l) este obligatoriu odată ce contractul intră ln 
vigoare şi nu se poate modifica decât cu acordul Primarului şi la înştiinţarea 
corespunzătoare a utilizatorilor afectaţi. Planul va fi actualizat permanent ca parte a 
sistemului de management de calitate menţinut de Operator. 
(3) Zilele stabilite pentru colectarea separată a deşeurilor în zona de colectare trebuie 
respectate. 
(4) Planul de lucru trebuie revizuit cel puţin o dată în fiecare an, în funcţie de revizuirea 
planului tarifar. Revizuirea planului va include cel puţin: 
- revizuirea şi modificările sugerate ale traseelor de colectare; 
- revizuirea ş i modificările sugerate ale zilelor de colectare; 
- revizuirea şi modificările sugerate ale numărului de recipiente pe platformele de 
colectare; 
- frecvenţa de golire a recipientelor pentru deşeurile colectate separat pe platformele de 
colectare. 
(5) Numărul de recipiente şi frecvenţa golirii lor vor fi permanent corelate cu cantităţile 
de deşeuri produse, astfel încât să nu se înregistreze capacităţi insuficiente de colectare. 
Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deşeurilor menajere si similare este 
cel efectiv aflat în dotarea utilizatorilor casnic i ş i non casnici şi care se vor ut iliza ca 
atare, cu posibilitatea dezvoltării numărului echipamentelor (recipientelor) existente, pe 
întreaga durată a contractului de delegare. Se vor folosi doar recipientele şi containerele 
inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate ş i marcate în diverse 
culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adez i vă, conform prevederilor legale in 
vigoare. 
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Art. 30. (1) Deşeurile reciclabile selectate la sursă nu au o calitate suficient de bună 
pentru a fi vândute direct la reciclatori /valorificatori, iar operatorul are obligaţia de ~ 
transporta toate cantităţile de deşeuri rezultate di.n activitatea "Colectarea separată ş1 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare proven ind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice ş i electronice, baterii ş i 
acumulatori" la o Staţie de Pretratare Deşe uri Menajere , unde vor fi cântărite ş i 
recepţionate, pentru a fi identificate fracţii le din deşeuri care rămân pentru sortare, şi 
care trebuie transportate, după caz, la alte staţii /depozite conforme, cu care operatorul 

are încheiate contracte de prestări servicii. 
(2) Responsabilitatea privind colectarea şi transportul deşeuril or până la depozitarea 

finală aparţine operatorului. 
Art. 31. Operatorul este responsabil de îndeplinirea obiectivului anual de reducere a 
cantităţii de deşeuri care ajunge în depozitul final, menţionat în leg i s laţi a pri vind Fondul 
pentru mediu, precum şi de plata contribuţiei către Fondul pentru med iu, în cazul 
neîndeplinirii acestui obiectiv. 
Art. 32. Prestarea activităţii "Colectarea separată şi transpo11ul separat a l deşeuril or 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeur i ele 
echipamente electrice şi electronice, baterii ş i acumulatori"se va exec uta astfe l încât să 
se realizeze : 

a) continuitatea activităţii, îndiferent de anotimp şi condiţiil e meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele 

beneficiarului ; 
c) controlul calităţii serviciului prestat; 
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
e) respectarea regulamentului servici ului de salubrizare aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale în condiţiile leg ii; 
f) prestarea acti v ităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiecti\ 

reducerea costurilor de prestare a serv iciului ; 
g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de 

transpo1iuri , în întreaga arie administrativ-teritorială a comunei Otesani; 
h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării acti v ităţii ; 

i) asigurarea, pe toată durata de executare a servic iului , de personal calificat ş i m 
număr suficient. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Colectarea şi transpo1iul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de acti v ităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 
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Art. 33. Operatorul are permisiunea de a desfăşura, în condiţiile l ~gii, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Otesani, activitatea "Colectarea Ş I transportul 
deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activit.~ţi de ~·eame~aj.are ~ i rea?ili~ar~ 
interioară şi/sau exterioară a acestora", în condiţiile leg11 , în ana admin1strat1v-tentonala 
a comunei Otesani. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, cărămizi , ceramică , ţiglă, 
material pe bază de ghips, lemn, st icl ă, material plastic, metale, material de izolaţie şi 
altele asemenea. 
Art. 34. ( 1) Colectarea deşeurilor se realizează numai în containere standardizate 
acoperite, puse la dispoziţia utilizatorului de către Operator, fiind interzi să abandonarea 
sau deversarea acestora în recipiente/containere în care se depun deşeuri municipale sau 

similare. 
(2) La activitatea menţionată la art. 33 , se estimează o cantitate totală an uală colectată 
de 250 mc pentru un număr de 250 locuinţe reamenajate/reab ilitate anual din 700 
gospodarii din comuna Otesani . 
Art. 35. (1) Pentru colectarea şi transpotiul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară ş i /sau exterioară a acestora 
în aria administrativ-teritorială a comunei Otesani, se impune ca o condiţi e de 
eligibilitate existenţa unei dotări minime a Operatorului cu 2 (două) autovehicule 
echipate corespunzator de 24 m3 dotate cu GPS de monitorizare prin satelit. 
(2) Operatorul poate utiliza aceleaşi autovehicule echipate corespunzator şi pentru 
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor vo luminoase, cu condiţia 
i g ienizării echipamentelor după fiecare tip de prestare. 
Art. 36. Operatorul are obligaţia să transporte deşeurile la un depozit conform, cu care 
operatorul are încheiat un contract de prestări servicii de depozitare pentru acest tip de 
deşeuri. 

Art. 37. Prestarea activităţii "Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare ş i reabilitare interioară şi /sau exterioară a 
acestora'', se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) continuitatea activităţii, îndiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a act i v ităţ ii la cerinţele 

beneficiarului; 
c) controlul calităţii serviciului prestat; 
d) ţinerea la zi a documentelor cu privi re la prestarea serviciului; 
e) respectarea regulamentului servic iului de salubrizare aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale în cond iţiile legii ; 
f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiecti v 

reducerea costurilor de prestare a serviciului ; 
g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de 

transporturi , în întreaga arie administrativ-teritoria l ă a comunei Otesani; 
h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării acti v ităţi i ; 
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i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi 111 

număr suficient. 

CAPITOLUL V: Aspecte procedurale 

SECŢIUNEA 1 
• Perioada de mobilizare şi _data _ _J)_rogramată pentru începerea activităţilor de 

salubrizare 
Art. 43. (1) Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data semnării contractului 
de delegare şi data începerii efective a serviciilor . 
(2) În timpul perioadei de mobilizare, operatorul se va pregăti complet pentru începerea 
activităţilor de salubrizare. Operatorul va asigura orice echipament suplimentar. 
vehicule şi facilităţi pe care le va considera necesare, va angaja şi va pregăti personalul 
şi va prelua de la Autoritatea Contractantă echipamentele puse la di spoziţie de către 
acesta. 
(3) Se vor folosi doar sisteme adecvate de colectare a deşeurilor menajere si similare 
(respectiv autogunoiere). Programul de prestaţie pentru colectarea deşeurilor municipale 
va fi întocmit de aşa manieră, încât să asigure în permanenţă menţinerea unei stări de 
curăţenie corespunzătoare normelor igienico-sanitare reglementate de O.M.S. nr. 
536/1997 si sa se coroboreze cu prevederile regulamentului de salubrizare al comunei 
Otesani. Programul de prestaţie prezentat de operatori va cuprinde : 
- zona de acţiune; 
- schimbul de utilaj deservit; 
- auto-compactorul înlocuitor în caz de defecţiune. 
Programul va fi aprobat anual de Consiliul Local al comunei Otesani. 
( 4) Împreună cu Autoritatea Contractantă, Operatorul va planifica introducerea 
serviciilor şi va identifica toţi generatorii de deşeuri persoane fizice şi juridice. 
(5) În timpul perioadei de mobilizare, operatorul va pregăti programul de execuţie a 
serviciilor care cuprinde următoarele informaţii, fără a se limita la acestea: 

a) programul privind înche·ierea contractelor de prestări servicii cu utili zatorii; 
b) programul de lucru pe activităţi şi categorii de utilizatori; 
c) programul de întreţinere a punctelor de colectare; 
d) programul de spălare recipiente pentru colectare deşeuri; 
e) programul de monitorizare, inclusiv traseele planificate pentru fiecare vehicul; 
t) programul de conştientizare publică propus; 
g) manualul de asigurare a calităţii; 
h) planul de gestionare a mediului. 

Art. 44. (1) În timpul perioadei de mobil izare, Operatorul va definitiva pregătir i le 
pentru punerea în aplicare a serviciilor. În acest sens, Operatorul: 

a) va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare desfăşurării 

serviciilor, conform legi s laţiei în vigoare; 
b) va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu utilizatorii; 
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c) va prelua dotări le de la autoritatea contractantă; . . 
• d) va achiziţiona orice vehicule, utilaje şi echipamente, conform prezentului caiet 

de sarcini; 
e) va angaja şi va instrui personalul n~cesar; 
f) va obţine acces la orice amplasamente, facilităţi şi locaţii necesare pentru 

prestarea serviciilor; 
g) va furniza Autorităţii Contractante traseele planificate şi stabilite pentru 

fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajaţi pe fiecare vehicul/utilaj pentru a 
facilita monitorizarea executării tuturor activităţilor prevăzute în contractul de 
delegare. Rutele şi orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate ş i 
siguranţă, ţinând seama de nivelul de zgomot şi asigurând confort ul 
lucrătorilor la temperaturi extreme. 

(2) Operatorul va notifica Autoritatea Contractantă despre orice modificări anticipate 
sau actuale ale oricăror date stipulate în programul de execuţie a serviciilor cât mai 
curând posibil, prezentând şi motivele acestor modificări. 
(3) Operatorul va accepta amendarea programului de execuţie a serviciului ş i a 
cerinţelor tehnice din prezentul Caiet de sarcini ori de câte ori va fi necesar, ca urmare a 
modificării regulamentelor locale privind gestionarea deşeurilor, în cazul în care 
respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamente lor locale la 
reglementări naţionale. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Monitorizarea. Condiţii de calitate 
Art. 45. (1) Autoritatea Contractantă va monitoriza permanent activitatea Operatorului , 
întocmind rapoarte zilnice privind calitatea prestaţiei, cantităţile totale de deşeuri 

municipale şi deşeuri similare din comunei Otesani colectate separat ş i sortate z ilnic. 
calitatea prestaţiei la salubrizarea căilor publice .. 
(2) Operatorul va coopera pe deplin cu Autoritatea Contractantă. pentru a monitori za şi 

controla prestarea serviciilor şi îi va permite să inspecteze toate înregistrările ş i 

documentele Operatorului privind serviciile, şi să inspecteze echipamente le şi 

vehiculele. 
(3) Autoritatea Contractantă va monitoriza prestarea serviciilor, în baza următoarelo r 

condiţii de calitate: 
- prestarea de servicii pentru toţi utilizatorii, conform prevederilor contractuale, cu 
respectarea graficului stabilit şi comunicat utilizatorilor; 
- colectarea la timp a deşeurilor şi golirea recipientelor conform programului de lucru; 
- precolectarea separate a deşeurilor municipale numai în recipiente standardi za te ş i în 
număr suficient pentru depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări; 
- personalul care deserveşte autogunoierele să strângă toate deşeuFile existente pe jos la 
platformele de colectare deşeuri municipale sau în imediata lor vecinătate; 
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_soluţionarea corespunzătoare şi în cel mai scurt timp a tuturor plângerilor, ses i zărilor ş i 
reclamaţiilor venite de la utilizatori sau Autoritatea Contractantă; , 
_ întreţinerea şi igienizarea corespunzătoare a recipientelor şi echipamentelor de 

transpo1i; 
- înlocuirea imediată a recipientelor pierdute sau stricate; 
- utilizarea exclusiv a vehiculelor de transpoti conforme şi care respectă cerinţele 
prezentului caiet de sarcini; 
- menţinerea în permanenţă a curăţeniei. şi igienei în zona platformelor de colectare ; 
- transportul deşeurilor exclusiv în destinaţii le stabilite prin prezentul caiet de sarc ini ; 
- iniţierea şi derularea de campanii periodice de informare şi conştientizare a locuitorilor 

comunei Otesani; 
- raportarea/comunicarea către Autoritatea Contractantă şi autorităţile competente a 
tuturor datelor şi informaţiilor solicitate. 

SECŢIUNEA a 3-a 
Identitatea firmei şi identitatea personalului 
Art. 46. (1) Operatorul va funcţiona sul? numele propriei firme sau a liderului 
consorţiului, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicaţiile şi obiectivele cu ace l aşi 
logo sau slogan. Personalul operaţional va purta îmbrăcămintea firmei în timpul orelor 
de program. 
(2) Operatorul se va asigura că, atunci când i se cere, oricare dintre angaj aţii să i va 
dezvălui agenţilor de supraveghere identitatea sa şi statutul de angajat al Operatorului. 
Operatorul va fumiza personalului său legitimaţii care să conţină cel puţin numele şi 

numărul de identificare şi va impune personalului să poarte aceste legitimaţii în timpul 
programului de lucru. 
(3) Operatorul va asigura angajaţilor săi echipamente de lucru colorate, constând în 
combinezoane, cămăşi , tricouri, pufoaice şi /sau pantaloni d~ acelaşi fel , pentru a fi 
purtate pe parcursu 1 orelor de program, pentru a putea fi uşor obervaţi şi monitorizaţ i în 
activitate. Uniformele vor avea aplicaţii de benzi reflectorizante. 
(4) Pe uniforme vor fr inscripţionate denumirea operatorului, un număr de telefon şi un 
număr de identificare. Pot fi adăugate sloganul şi logo-ul societăţii de salubrizare. 
Art. 47. (1) Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii ş i 

bunăstării persoanelor angajate sau care au dreptul de a se afla în incinta obiectivelor 
sale şi să se asigure că operaţiunile sunt desfăşurate în condiţii de s iguranţă .. 
(2) Operatorul va inscripţiona un număr de telefon pe toate vehicul ele, pe ambel e părţi. 

Pot fi adăugate sloganuri sau logo-ul societăţ ii. 

(3) Operatorul va asigura tuturor angajaţilor implicaţi în prestarea serviciilor, 
încălţăminte şi mănuşi de protecţie . · 

( 4) Operatorul va fi răspunzător pentru verificarea regulată a stă rii de săn ătate a 
personalului conform legilor româneşti, şi cel puţin o data pe an, pentru organizarea 
unui program de vaccinare adecvat, cu avi zul medicului de medic ina muncii. 
(5) Operatorul va oferi instructaj privind siguranţa personalului. 
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(6) Pentru activităţile desfăşurate vor exista: 
- instrucţiuni care vor detalia modalităţile de depistare facilă a eventualelor pericole; 
- măsuri de protecţie necesare pentru siguranţa oamenilor şi/sau mediului; 

- regulament de conduită în asemenea situaţii. . . 
(7) Instructajul privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă trebuie realizat pe baza 
planului de coordonare a problemelor de securitate şi sănătate în muncă şi în strânsă 
colaborare cu coordonatorul SSM al societăţ ii şi cu autoritatea competentă. 
(8) Operatorul va realiza un plan de intervenţii în situaţii de urgenţă ş i va instrui 
personalul referitor la conţinutul acestui plan, pentru a-l pregăti în cazul urgenţe lor, cum 
ar fi: incendii, fum, scurgeri de materiale periculoase. 
(9) Măsurile de prevenire şi protecţie vor respecta legi slaţia din România ş i practic ile 

internaţionale. 

SECŢIUNEA a 4-a 
Conştientizarea publicului 
Art. 48. (1) Operatorul va coopera cu Autoritatea Contractantă. şi cele late autorităţi ale 
administraţiei publice locale implicate în procesul de informare şi conştientizare a 
generatorilor de deşeuri referitor la: 

cerinţele asociate cu sistemul de colectare separată a deşeurilor municipal e şi a 
deşeuri lor simi lare; 
graficul de desfăşurare a activităţilor; 
procedura de urmat în eventualitatea înaintării unor reclamaţii cauzate de 
prestarea defectuoasă a serviciilor de către Operator sau orice solicitări specifice. 

(2) Operatorul va iniţia ş i va susţine propriile campanii periodice de informare şi 

conştientizare a utilizatorilor. Scopul principal al acestor campanii este ace la de a ere .te 
responsabilitatea utilizatorilor faţă de gestionarea deşeuri lor, inclusiv în ceea ce priveşte 
utilizarea generală a sistemului, avantajele colectării separate a deşeurilor municipale ş i 

a deşeurilor similare şi consecinţele negative ale depozitării ilegale a deşe uril or. 

necesitatea prevenidi generării unor cantităti mari de deseuri, etc. 
În cadrul acestor campanii, Operatorul va a~ea în veder~ următoarele aspecte: 

promovarea sistemului de colectare separată a deşeurilor direct la sursă; 
stabilirea, împreună cu Autoritatea Contractantă, a unor modalităţi şi/sau 

instrumente de natură să constituie stimulente pentru toţi cei impli caţ i ; 

responsabilizare faţă de menţinerea ln funcţiune a dotărilor, oprirea vandalizării 
acestora şi utilizarea lor corectă; 
informarea utilizatorilor înainte de punerea în practică a oricăror sch i mbări în 
efectuarea serviciilor, inclusi v în orarul de funcţionare. 

Art. 49. Ofertantul are obligaţia să prezin te în oferta tehnică un plan de conştientizare 
şi informare a publicului privind 'imbunătăţirea programelor de colectare separată a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, astfel încât să se as igure atingerea ţinte lor 
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conform legii. Programele prezentate de ofertant vor include acţiuni spec ifice de 
constientizare si informare a utilizatorilor, dar fără a se limita la acestea, precum : 

-· tipărirea' de broşuri cu informaţii specifice; 
campanii în şcoli şi grădiniţe; 
reclame radio-tv, etc. 

Acest program va fi prezentat pentru ·fi ecare an de ope~·ar~, în corelare cu resursele 

umane, materiale, financiare necesare, asui1mte de ofertanţi. 
Resursele alocate se vor regăsi în tarifele propuse în Formularul de ofertă 

financiară, respectiv în fişele de justificare a tarifelor ofertate, ş i vor fi de minim I .OOO 

lei/an. 

SECŢIUNEA 1 
Durata contractului 

CAPITOLUL VI: Aspecte contractuale 

Art. 50. (1) Durata pentru care se conces ionează Serviciul public de sa lubriza re a 
comunei Otesani este până la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gest iu nii 
ce urmează să fie atribuit de Asociaţia de Dezvo ltarea Intercom unitară (ADI) constituită 
la nivelul judeţului Vâlcea pentru proiectul "Sistem de Management Integrat a l 
deşeurilor în judeţul Vâlcea", dar nu poate fi mai mare de 5 ani (60 luni), începând 
cu data semnării Contractului de delegare a serviciului public de sa lubri zare a l 
comunei Otesani şi poate fi prelungit prin act adiţional până la intrarea în vigoare a 
contractului de delegare a gestiunii ce urmează să fie atribuit de Asociaţia de 
Dezvoltarea Jntercomunitară (ADI) constituită la nivelul judeţului Vâlcea pentru 
proiectul "Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea'·. 
(2) Prelungirea Contractului de delegare se face cu respectarea prevederilor art. 14, a lin. 
(2), din Legea nr. 1 O l/2006, republicată. 
(3) Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării acestuia. 
(4) Orice modificare a Contractului se poate face numai prin act adiţional, aprobat de 
Consiliul Local prin Hotărâre, semnat de ambele părţi şi în condiţiile prevăzute de lege. 
(5) Pe durata menţionată la alin. (1) se interzice Operatorului subdelegarea serviciului 
public de salubrizare. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Redevenţă şi tarife 
A. Redevenţă 

Art. 51. (1) În schimbul delegării gestiu nii Servi ci ului, Concesionarul(Operatorul) s 
obligă să plătească Concendentului o redevenţă minima anuală de I % din cifra d 
afaceri rezultată ca urmare a prestării serviciului de salubrizare în comunei Otesani, 
pentru activităţile care fac obiectul contractului, la care se adaugă TVA . Cifra de afaceri 
este definită ca fiind contravaloarea servici il or facturate. 
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(2) Plata redevenţei se va face lunar până la data de 2~ a lunii u1~mătoare pentru Iun~ î~1 
curs, şi va reprezenta minim 1 % din cifra de afaceri rezultata ca urmare a 1:r~s2<1~· 11 
serviciului de salubrizare în comunei Otesani, pentru luna în curs, pentru ac11v1taţdc 
care fac obiectul contractului, la care se adaugă TV A. Concesionarul (Operatorul) arc 
obligaţia să ţină evidenţa contabi l ă a· serv iciilor publice del egate în mod di stinct de 
celelalte activităţi în aşa fe l încât, în baza documentelor de ev id enţă lunară să se po:1t. fl 
întocmi balanţa contabilă de verificare.' Pentru calculul redevenţei, Operatorul \ a 
depune la Concendent, în termen de 10 zile de la încheierea lunii de raportare, o 
situaţie privind cifra de afaceri î nregistrată pe perioada de raportare, în soţită de o copie a 
balanţei contabile lunare, iar Concedentul va emite factura în termen de S zi le de la dat0 
raportării. 
Art. 52. Plata redevenţei se face în contul RO .. „ .. „„ . . .. . „ . „ .„ ..... „„ „„„..... ·; /i: 
venituri din concesiuni, prin vira ment bancar deschis la Trezoreria Horezu, cod fi scal 

2541533. 
Art. 53. (1) Neplata la termen a redevenţei atrage o penaliza re asupra sumei datorate 
de Concesionar Concendentului de 1 % pentru fiecare lună sau fracţiune de l ună 
începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată, până la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(2) Netrimiterea de către Concesionar, până la data de I O a primei luni a trimestrului 
următor pentru trimestrul precedent, a s i tuaţiei fi nan ciare ş i balanţei menţionate la alill. 
(1), fără de care Concendentul se află în imposibilitatea emiteri i factur ii de plată a 
redevenţei, având drept consecinţă neplata la termen a red evenţe i , atrage o penalizare 
asupra sumei datorate de Concesionar Concendentului de 1 % pentru fi ecare lună sau 
fracţiune de lună începând cu z iua imediat următoare celei în care a fost stabilit 
termenul de plată, până la data stinge rii sumei datorate, inclusiv. 
(3) Procentul pentru calculul majoră.ritor de întârziere va fi modificat numai prin Legi , 
Ordonanţe, Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanţelor sau a lte acll~ 

normative specifice. 
(4) Neplata a două rate consecutive duce la retragerea obl i gaţ iil or restante din contul <k' 
garanţie, reprezentând redevenţă ş i m aj orări de întârziere. În termen de 30 de z ile de la 
retragerea obligaţiilor restante din contul de garanţie, Operatorul are obligaţia să 

reconstituie garanţia la ni velul prevăzut, să achite toate debitele restante, inc lusi v 
majorările de întârziere calculate. Nerespectarea acestei obligaţ i i de reconsti tu ire a 
garanţiei, atrage desfiinţarea de drept a contractulu i, fără a mai fi necesară punerea ln 
întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalită.ţi prealabile ori intervenţia in stanţei de 
judecată. 

B. Tarife 
Art. 54. ( 1) Ofe1ianţii vor prezenta în mod obligatoriu în oferta lor de preţ, tarifele de 
operare propuse pentru fiecare activ itate a serviciu lui , în soţi te de j ust ificarea tarifel or 
ofertate şi fişele de fundam entare, cu che ltui ţ ii anuale(d in care vor, rezulta cheltuieli 
lunare, în cazul fundamentării tarifelor pentru colectare separată şi transport separat a l 
deşeurilor municipale şi a l deşeurilor si milare de la persoane fizice şi jurid ice). 
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elaborate în conformitate cu "Normele metodologice de stabi lire, ajustare şi modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciu lui public de salubrizare'', aprobat~ prin 
Ordinul ANRSC nr. 109/2007. La calculul tarifelor de operare ofertate pentru fiecare 
activitate, se vor avea în vedere şi costurile privind prestarea activităţilor în 
staţii/depozite conforme, cu care ofertantul are încheiate contracte de prestări servicii. 
(2)Valorile maxime ale tarifelor ofe1tate, fără TVA, pentru activităţile componente ale 
Serviciului de salubrizare care fac obiectul delegării de gestiune sunt următoarele: -·--··

'-' 

Nr. Denumire activitate 
crt. 
I. Colectat, transpo1tat si depozitat deset.u·i menajere 

de la populatie (pentru persoane tizi ce) 
- · 

2. Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii 
noncasnici (persoane juridice) fara contract de 
salubrizare 

U.M. 

lei /persoană 

/lună 

lei/ rnc 

fără TV A [lei] 

---
Tarif max 1 m 
8,47 

Taxa 
I . ---1 

J!° s 49,4 

speciala I 

alubrizare I 

9 I 
------· --- -' 

(3) Structura şi nivelul tarifelor de salubrizare practicate vor fi în conformitate cu 
prevederile legale şi vor reflecta costul efectiv al prestaţiei , până la depozitarea final ă a 
deşeurilor, unde este cazul, precum şi cheltuielile cu investiţiile. 
(4) Ajustarea sau modificarea tarifelor poate fi solicitată de către operator numai dup:'\ 
un an (12 luni) de derulare a Contractului, cu respectarea Ordinului ANRSC 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare a localităţilor. 
(5) Ajustarea/modificarea tarifelor se aprobă de către Concendent prin hotărâri. 

Aceste hotărâri vor ţine seama, după caz, de avizele de specialitate ale autorităţilo r de 
reglementare competente. 

(6) Să asigure tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciu lui prestat. 

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi ai 
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 DEŞEURILOR MENAJERE 
Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de co lectare şi transport a deşeurilor 

menajere, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 

regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Otesani . 

Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 1.500 locuitori . 

Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se va realiza astfel: 
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a) în mediul rural 

:...- deşeurile menajere reziduale 

• în zonele de case - din poartă în poartă în europubele de 120 I furnizate de 

operatorii de salubrizare pentru fiecar·e gospodărie ; 

• în puncte de regrupare - în eurocontainere de 1, 1, mc (furnizate ele operatorii 

de colectare) amplasate în zonele de case unde accesul autovehiculelor ec te 

mai dificil . 

În comunei Otesani unde sunt necesare puncte de regrupare, locaţiile acestor puncte 

vor fi transmise operatorului de colectare ş i transport în perioada de mobilizare. 

>- deşeurile reciclabile - pe trei fracţii în zonele de case 

• în zonele de case 

o deşeuri de hârtie/carton (inclusiv ambalaje) - în saci tran sparenţi de plastic 

de culoare albastră de 240 I (furnizaţi de operatorii de salubrizare pentru 

fiecare gospodărie) 

o Deşeuri de plastic/metal (inclusiv ambalaje) - în saci transparenţ i de plastic 

de culoare galbenă de 240 J (furnizaţi de operatorii de salubrizare pentru 

fiecare gospodărie) 

o Deşeuri de sticlă (inclusiv ambalaje) - în eurocontainere de I. I mc verzi 

(furnizate prin Proiect, de către operatorul de salubrizare sa u de către 

organizaţiile colective) amplasate în puncte de colectare amenajate sau în 

punctele de regrupare 

„ Deşeuri biodegradabile - în unităţi de compostare individuale 

La această dată nu s-au pus la dispoziţia populaţiei din comunei Otesani unităţi de 

compostare individuale în care aceasta să realizeze compostarea deşeurilor 

biodegradabile rezultate din gospodărie. 

Frecvenja de colectare minimă a deşeurilor menajere este prezentată în Anexa 2 la 

Caietul de sarcini. 

Ofertanţii vor propune un grafic de colectare pentru deşeurile menajere, atât în zonele 

cu case, cu respectarea frecvenţei de colectare impusă prin prezentul caiet de sarcini şi 

astfel încât zilele pentru colectarea deşeurilor reziduale să nu se suprapună peste zilele 
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în care se realizează colectarea oricărei fracţii de deşeuri reciclabile. Excepţie face 

colectarea din zonele unde deşeurile reziduale se ridică zilnic, caz în care vor fi stabilite 

intervale orare diferite în care se vor colecta deşeurile reciclabile. După semnarea 

contractului de delegare, acest grafic va fi avizat de UA T Otesani . 

Operatorul va trebui să asigure colectarea deşeurilor reciclabile din deşeurile 

menajere astfel încât să poate atinge etapizat pana în 2021, pentru deşeuri le de 

hârtie/carton, sticlă, metal şi plastic, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi 

reciclare de minim 50% din cantitatea generată, astfel : 

• până la sfârşitul anului 2022 - deşeurile reciclabile colectate separat de la 

populaţie vor atinge cel puţin 50% din cantitatea de deşeuri totală de deşeuri 

reciclabile generate ; 

• până la sfârşitul anului 2023 -- deşeurile reciclabile colectate separat de la 

populaţie vor atinge cel puţin 60% din cantitatea de deşeuri totală de deşeuri 

reciclabile generate ; 

• începând cu anul 2024 - deşeurile reciclabile colectate separat de la populaţie 

vor atinge cel puţin 70% din cantitatea de deşeuri totală de deşeuri reciclabile 

generate. 

De asemenea, Operatorul va trebui să asigure etapizat colectarea separată a d eşeurilor 

biodegradabile verzi, începând cu 2022, începând· de la ~in procent de 40% din cantitatea 

generată de populaţie şi agenţii economici. 

Totodată, Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă foarte exactă a cantităţilor 

colectate, pe categorii de material reciclabil şi sursă de provenienţă . Această evidenţă 

va fi transmisă lunar Autorităţii Contractante. 

Pentru realizarea colectării deşeurilor menajere (reciclabile, reziduale) din comunei 

Otesani se vor concesiona operatorului puncte de colectare. Punctele de colectare sunt 

de diferite tipuri şi mărimi. 

Aceste puncte de colectare vor fi dotate cu containerele de reciclabile puse la dispoziţ ie 

de Autoritatea contractantă, precum şi cu cele suplimentare furni zate ulterior ele 

operator. 

Pe lângă acestea, vor mai fi amenajate puncte de colectare suplimentare, în zonele de 

case , dotate cu recipiente de colectare pentru deşeurile reciclabile din sticlă 

achiziţionate prin Proiectul SMlD şi distribuite cetăţenilor , ş i cu cele suplimentare 
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furnizate de operator. 

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţie Operatorului , după încheierea 

contractului de delegare, lista locaţiilor pentrL; punctele de 'colectare suplimentare. 

Operatorul va pune la dispoziţia popul aţ i e i , gratuit, la începerea contractulu i de 

delegare, recipientele de colectare a deşeuri lor. reziduale ( eurocontainere ele I, I mc 

pentru zonele de puncte de colectare şi europubele de 120 1 pentru zonele de case). 

Numărul minim de recipiente de colectare se va stabili de comun acord cu UAT 

Otesani. 

În funcţie de necesităţile din teren, în perioada de mobilizare, Operatorul va identifica 

necesarul suplimentar de recipiente pentru colectarea deşeurilor sau punctele de 

colectare unde rămân recipiente neutilizate şi va transmite în acest sens un raport 

Autorităţii Contractante. 

Suplimentarea cu recipiente de colectare sau înlocuirea lor, în aceste puncte de 

colectare, va fi asigurată · de operatorul de sa lubrizare, după necesităţi, în cadrul 

programului lui de investiţii. Calculul necesarului de 1~ecipiente suplimentari va avea la 

bază standardul SR 13387: 1997 - Salubrizarea localităţilor. 

Costurile de achiziţionare ale recipientelor puse la di spoziţie de operatorii de sa lubri Larc 

vor fi incluse în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată ş i 

transport a deşeurilor menajere. Ofertanţii vor detalia clar în oferta financiară aceste 

costuri. 

Prestarea serviciului pentru populaţie se va real iza în baza contractului de delegare a 

serviciului (pentru populatia care plăteşte serviciul prin taxa de salubrizare la primărie) 

şi a unor contracte de prestăr i servicii indi vid ua le, în care vor fi stab ili te cantită\ile, 

categoriile de deşeuri şi frecvenţa lor de colectare (pentru populaţia care plăte şte 

serviciul prin tarif direct la operator). Modelul de contract cu utilizatorii Serv ici ulu i va 

respecta legislaţia specifică ş i va fi aprobat de UA T Otesani , de pe teritoriul căruia se 

colectează deşeurile. 

Anexa nr. I 
Punctele de unde se vor ridica deseurile vor fi cele de colectare, respect iv adresa de 
domiciliu a beneficiarilor sau sed iile I puncte le de lucru a agentilor economici. Anexa I 

Fiecare imobil se va dota cu cate o europubela pentru colectarea deseu ril or 
menajere, in regim de comodat. 
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Colectarea separata a diferitelor tipuri de deseuri reciclabilede tip hartie si 
carton,metal si Pet-uri se va face in saci (galben, albastru, verde) pentru fi ecare 

gospodarie, pusi la dispozitie de operator. 

Nr Locul de Adresa 
amplasa utilizatorii 

crt re or 
deserviti 

(de la 
numarul 

la 
numarul) 

I. Corn I -700 
Otesani 

Nu mar 
gospodari 
i existente 

700 

Saci Lcuro >E_hel~---- __ .] 
--tie-·/_c_a r-t-.L--S- t-ic_l_a T >Iastic/ B iodegrada 1· 

011/ metal hi le/rezidu 
I 

ale \ 

I 

Nu mar 
~-

de Har 
persoa 

ne 
deservi ! 

te 
I 
I 
I 

- U-0 -sa-c i-+--1-5-00- sa_c_i -1-l-5_0_0_sc-1c-i +j· - -lSOO/ I 2cTTl 
----'------'------ -------- -·--' 

1500 1- 15 

Numărul minim de recipiente de cole ·tare se va stabili de comun acord cu UAT 

Otesani. 

ANEXA 2 GRAFICUL DE COLECTARE A DEŞEURILOR MENAJARE ŞI SIMILARE 

Unitate 
administrativ -

teritorială 

Otesani 

Frecvenţa de colectare - populaţie 

aprilie - septembrie I octombrie - martie 

a) Deşeuri reziduale ş i biodegradabile (atunci când 
se va implementa colectarea acestora) : 

• Zilnic în zonele centrale 
• 1-3/zi în zonele de gospodarii (În anumite 
puncte gospodăreşti din comunei Otesani , unde 
nu este pos ibilă amplasarea de mai multe 
containere de colectare, frecventa poate fi de 3 
ori /z i) 

Frecvenţa de colectare - agen ţ i 

economici şi instituţii 

publice/comerţ 

aprilie - I . . 
t b 

. octombne - ma rtie 
sep em ne 

a) Deşeuri reziduale ş i billdegradabi lc 
(pentru agenţii economici care au 
obligaţi a colectă rii lor separate) : 
- Zilnic de la unită ţi de 

alimentaţie ş i cazare. pi e ţe 

agroalimentare*'1":'. unit ă ţi 

sanitare cu pMuri. grădi n iţe ~i 

cre~c 

• I /săptămâ n ă în 7one le de case - 1 /sa ptă rn â n ă la restul 
b. Deşeuri reciclabilc*: operatorilor 

- hâ11ie/carton, - de 2 ori pe să pt ă mână la b) Deşeuri reciclabile : 
zonele de gospodarii (zi Inic la gospodarii ş i - hârtie/carton , - I I săptărmln ă sau 
în zonele centrale), I /săptămân ă la zonele de funcţie de contractul de prcsrn ri 
case« din poa rtă în poartă \) servicii 

- plastic + meta l - I /săptămâ n ă la zonele de - plasqc/metal -- I I să ptămâ 11 ~i sm1 
case « din poa rtă în poa rtă » funqie de contractul ele pre~lări 

- sticlă „ 1/2 săptămâ ni la zonele de case « din servicii 
puncte de colectare)> - sticl ă -- l i sf1ptămână sau ru11 qic de 

- la 2 saptămâni )eşeu ri vo luminoase : 
d. Deşeuri periculoase menajer În sistem --ia cerere··, cont ra co~!. 

c. Deşeuri biodegradabile verzi (de la casc) rntractul de prestări servicii 

'--------'--• __ M_i_n_in __ ,_d_e:.._:_l""=-,.,_:o_:.:..r.:_i r:.Pe an în campanii de _ în urma apelurilor t e lefoni~c d~-
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Frecvenţa de colectare - agenţi 

Unitate Frecvenţa de colectare - populaţie economici şi instituţii 

administrativ - publice/comerţ 

teritorială 
aprilie - septembrie . \ octombrie - martie 

aprilie -
I octombrie - martie 

septembrie 

colectare** cu unităţi mobile de colectare la generatori (instituţii publ icl: 

• Prin aport voluntar al deşeuri lor periculoase sau operatori econom ici) 

de către populaţie la locaţii le (temporare sau 
permanente) stabilite 

• În sistem "la cerere··. contrei cost, în urma I 
I 
I 

apelurilor telefonice de la generatori 
e. Deşeuri voluminoase: 

• Minim de 12 ori pe an în campan ii de 
colectare** cu unităţi mobile de colectare 

• Prin aport voluntar al deşeurilor voluminoase 
de către populaţie la locaţiile (temporare sau 
permanente) stabilite 

• În sistem "la cerere". contra cost, în urma 
apelurilor telefonice de la generatori 

t) Deşeuri din construcţii ş i demolări : 

• La solicitare 

*- zilele de colectare a diferitelor fracţii de deşeuri reciclabile nu se vor suprapune (ex : 

nu se va colecta în aceeaşi zi fracţia de hârtie/carton şi fracţ ia de plastic/metal); de 

asemenea nu se vor suprapune, acolo unde este posibil, ridicarea deşeurilor reziduale cu 

ridicarea deşeurilor reciclabile. 

**-campaniile de colectare a deşeurilor periculoase menajere şi voluminoase pot să fie 

organizate într-o singură zi pentru aceeaşi locaţie. ln aceste campanii, operatorul este 

liber să colecteze şi alte categorii de deşeu ri pentru care nu există un sistem de colectare 

stabilit deja (textile, uleiuri uzate alimentare, etc). 

SECŢIUNEA a 3-a 
Servicii suplimentare 

Art. 55. (1) În plus faţă de activităţile menţionate anterior, Concendentul poate solicita 
Operatorului prestarea de servicii de colectare şi transport a deşeurilor clandestine, 
identificate pe domeniul public, în locuri nepermise, formate din deşeuri menajere şi 
deşeuri similare, pământ, moloz, crengi, etc. 
(2) Frecvenţa şi regularitatea serviciilor menţionate la alin. (I) nu pot fi estimate la 
acest moment, nefiind permanente, şi nu se iau în calcul la estimarea valorii 
contractului, fiind considerate servicii suplimentare. 
(3) Tot servicii suplimentare vor ti considerate prestarea de servicii de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi deşeuri similare generate pe domeniul public, cu 
ocazia desfăşurării unor evenimente (de exemplu, sărbătorirea Zilelor comuna Otesani). 
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(4) Plata pentru serviciile suplimentare menţionate la alin. (1) 7i_(3), nu va fi _incl~s~ în 
Contractul standard, dar se va face tot pe baza metoclolog1e1 de calcul tolostta la 

celelalte activităţi. 

SECŢIUNEA a 4-a 
Regimul bunurilor utilizate/realizate de către Operator pe perioada de delegare a 
gestiunii serviciului · 
Art. 56. (I) La momentul încheierii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului se 
va realiza şi transferul infrastructurii /bunurilor de la Concendent la Operator, precum şi 
al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea Contractului. 
(2) Predarea-primirea infrastructurii/bunurilor se va efectua pe bază de proces-verhal 

care constituie anexă la contract, devenind parte integrantă din acesta. 
(3) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Operator în derularea Contractului sunt 

următoarele: 

a). bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi I ibere de orice sarcini 
Concendentului, la expirarea contractului(din categoria bunurilor de retur fac parte, fără 
a se limita la acestea, recipiente şi platforrne de colectare supraterane ; 
b). bunuri de preluare care pot reveni Concendentului la expirarea Contractului , în 
măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua, în schi mbul plăţii 
unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată (din categoria bunurilor de 
preluare fac parte, dar fără a se limita la acestea, autospeciale utilizate de Operator 
pentru realizarea transportului deşeurilor municipale). 
c). bunuri proprii, care la expirarea Contractului rămân în proprietatea operatorului. 
(4) bunurile proprietate publică din componenţa infrastructurii, predate Operatorului pe 
bază de proces-verbal, sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct, 
extracontabil, în patrimoniul Opeq:itorului. 
(5)Pentru modernizarea si extinderea activitatii de colectare selectiva, pentru 
imbunatatirea calitatii serviciilor publice de sal 1brizare, operatorul se rviciului de 
salubrizare poata sa faca investitii pentru realizarea unui program de mediatizare, 
constientizare si educarea populatiei cu privire la colectarea selectiva si cu privire la 
efectele nocive cauzate de depozitarile clandestine ale deseurilor. 
De asemenea, pentru asigurarea dotarii, contra cost sau pe baza de inchiri ere, cu 
recipiente necesare în numar sufic ient, operatorul are obligatia de a-si completa dotarea 
pana la nivelul solicitarilor. 
In mod similar se va completa si moderniza si parcul de autospeciale al operatorului in 
raport cu volumul de prestare necesar determinat de cerintele utilizatorilor. 
Operatorul asigura saci/pungi, colorati insnpt10nati cu litere de tipar 
(majuscule)necesare pentru _colectarea separ().ta a deseurilor reciclabile pe tot parcursul 
contractului. 
(6) investiţiile realizate de Operator din fonduri proprii pentru modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii Serviciul de Salubrizare a . comunei Otesani pentru 
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activitătile delegate, care se vor amortiza pe perioada de derulare a Contractului, 
constit~ie bunuri de retur, care rămân în proprietatea Operatorului pe toată durata 
contractului de delegare a gestiunii, şi revin de drept, la expirarea Contractului, gratuit ş i 
libere de orice sarcini, Concendentului, fiind integrate domeniului public,inclusiv toate 
bunurile încredinţate de autoritatea contractanta pe perioada de derulare a Contractului . 

Art. 57. (l) Operatorul nu poate să închirieze şi nu poate să constituie garanţii reale 
asupra niciunui element al infrastructurii/bunurilor publice sau elementelor sale 
componente; 
(2) Operatorul nu poate închiria sau ceda, sub orice altă formă juridică, folosinţa 
infrastructurii/bunurilor publice şi elementelor sale componente. 
Art. 58. Operatorul va plăti toate taxele, spezele şi alte comisioane, aferente 
infrastructurii/bunurilor publice pe întreaga durata a prezentului Contract. 
Art. 59. Operatorul va avea obligaţ ia de a adm ini stra elementele patrimoniului public 
şi privat al infrastructurii preluate cu diligenţa unui bun proprietar. · 

SECŢIUNEA a 5-a 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 
A. Drepturile şi obligaţiile Concesionarului 
Art. 60. Concesionarul (Operatorul) va beneficia de următoarele drepturi : 
Concesionarul (Operatorul) va beneficia de următoarele drepturi: 
a) să presteze/opereze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile , 

şi servicii le publice de salubrizare; 
b) să încaseze contravaloarea serv iciilor prestate, corespunzător tarifelor aprobate de 
către Concendent; 
c) să încheie contracte de prestări servicii cu persoanele fizice ş i juridice clin comunei 
Otesani şi să încaseze de la acestea contravaloarea servicii·lor prestate; 
d) să solicite Concendentului aprobarea aj ustării tarifelor, ca urmare a î'ndeplinirii 
cumulative a următoarelor conditii : , ' 
e) ajustarea poate fi solicitată după 12 luni ele Ja data încheierii Contractului; 
f) cu îndep linirea condiţiilor impuse de către ANRSC prin normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare; 
g) dacă faţă de tariful actual exi stă o creşte re cu mai mult de 5% a unuia din elementele 
de cheltuieli din structura tarifului . 
h) să solicite Concendentului aprobarea modificării tarifelor, ca urmare a îndeplinirii 
cumulative a următoarelor conditii: 
h 1) modificarea poate fi solic itată, după 12 luni de la data încheierii Contractului; 
h2

) dacă faţă de tariful actual există o creştere cu mai 111ult de 5% a tuturor elementele 
de cheltuieli din structura tarifului sau ca urmare a adăugării unui nou element de cost în 
stuctura tarifului. 
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H3) să lncheie contracte cu terţii pentru asigurarea şi val~rificarea in!r~stru~turii şi a 
exploatării bunurilor, activităţilor şi serviciilor care fac obiectul d.elegarn, pnn acea~ta 
nefiind exonerat de obligaţiile care îi inetimbă în confonrntate cu prevedenie 

prezentului contract. 
Art. 62. 
(I )Concesionarul (Operatorul) va avea următoarele obligaţii : 
a) să presteze activităţile care i-au fost delegate, respectând programul de lucru, 

conform Caietului de sarcini; 
b) să presteze activităţile la standardele şi /sau performanţele - prezentate în Caietul de 
sarcini şi în Regulamentul serviciului de salubrizare; 
c) să respecte indicatorii de performanţă şi calitate care vor fi stabiliţi prin Contractul 

de delegare a gestiunii; 
d) să presteze/opereze Serviciul/serviciile cu respectarea principiului universalităţi i, 
accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori; 
e) să respecte obligaţiile asumate cu privire la modalitatea de stabilire, ajustare şi/sau 
modificare a tarifelor, în conformitate cu normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare elaborate de 
autoritatea de reglementare competentă; 
f) să utilizeze, în raporturile juridice cu utilizatorii, contracte de prestare a serv iciilor, 
conform contractelor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, a Contractului de delegare, a Regulamentului 
de salubrizare a comuna Otesani şi a Caietului de sarcini de delegare; 
g) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale i11for111aţii privind reali zarea 
indicatorilor de performanţă semestrial, în primele 7 zile de la începutul semestrul ui 
următor pentru semestrul precedent, precum şi a utorităţilor de reglementare competente 
la solicitarea acestora; -
h) să furnizeze, atât autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi autorităţilor de 
reglementare, autorizare şi control, · toate informaţiile de interes public solicitate de 
acestea, să le asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării 

şi dezvoltării Serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Regulamentul ui 
serviciului de salubrizare, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului, ale 
acordului/autorizaţiei de mediu, ale altor acte normative privind desfăşurarea 

activităţilor de salubrizare care fac obiectul Contractului de delegare; 
i) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusi v prin aplicarea procedurilor concurenţial e prevăzute de 
normele legale în vigoare pri vind achiziţiile publice; 
j) să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate şi permanenţă, a Serviciului de 
salubrizare care face obiectul delegării , precum ş i a infrastructurii (bunuri proprietate 
publică şi/sau privată ale Concendentului , transmise Operatorului prin concesionare, o 
dată cu delegarea gestiunii); · 
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k) să prezinte Concendentului rapoarte periodice la simpla solicitare a acestuia din 
urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri tehnici şi de performanţă pe 

parcursul derulării Contractului de delegare; 
l) să întreţină bunurile de retur încredinţate,' şi dacă este cazul să asigure repararea 
acestora, astfel încât, la finalizarea Contractului, capacitatea Concendentului de a reali za 
Serviciul public de salubrizare să fi e cel -puţin egală cu cea existentă la data intrării în 

vigoare a Contractului; · · 
m) să transmită Concendentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, 
precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembri e a 
fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea Concendentului; 
n) să întocmească şi să prezinte Concendentului graficul desfăşurării activităţilor de 
salubrizare în comunei Otesani, cu o z i înainte de începerea licitaţiei organizate în 
scopul delegării Serviciului de salubrizare al comunei Otesani; 
o) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungerea la forţa majoră 
şi înţelegerea părţilor, este obligat să asigure continuitatea prestării activităţilor de 
salubrizare până la preluarea acestora de către Concendent, dar nu mai mult de 90 de 

zile; 
p) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile care se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii ; 

q) să ia toate măsurile nece:mre privind sănătatea şi securitatea în muncă a personalului 
său angajat, pe perioada desfăşurării acti v ităţilor care fac obiectul Contractului de 
delegare; 
r) să predea la înche.ierea Contractului de · delegare toată documentaţia tehnico
economică privind gestionarea serviciului de salubrizare; 
s) să respecte obligaţiile privind protecţia mediului , conform legislaţiei în vigoare; 
t) să facă recepţia deşeurilor comunale şi deşeurilor similare la intrarea acestora în Staţia 
de Pretratare Deşeuri Menajere; 
ţ) să transporte deşeurile rezultate din. actjvitatea "Colectarea şi transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi /sau exterioară a acestora", la un depozit conform, cu care operatorul .are încheiat un 
contract de prestări servicii de depozitare pentru acest tip de deşeuri; 
u) cu o zi înainte de data începerii licitaţiei ce se va organiza în scopul delegării 

Serviciului de salubrizare al comunei Otesani, să întocmească şi să prezinte 
Concendentului spre avizare programul de desfăşurare a activităţilor de salubrizare; 
v) să atingă ţintele stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri de consiliu 
judeţean/local , sau prin alte acte normative, pentru recuperarea, reciclarea ş i 

valorificarea anumitor tipuri de deşeuri; 
w) să îndepJininească obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri ajunse în 
depozitul final, şi să plătească la Fondul pentru Mediu contribuţi a anuală, în cazul 
neîndeplinirii acestui obiectiv, în c ondiţiile legi i. 
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(2) Având în vedere faptul că raporturile juridice dintre Operator şi utilizatorii 
serviciilor sunt raporturi juridice de natură contractuală, supuse normelor de drept 
privat, Operatorul Serviciului de şalubrizare va avea faţă de utilizatori următoarel e 
obligaţii: 
a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice la limita de proprietate, 
conform prevederilor contractuale şi · c;: u respectarea prescripţiilor, normelor ş i 
normativelor tehnice în vigoare; 
b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deranjamente sau avarii 
apărute în funcţionarea sistemelor de utilităţi publice şi să limiteze durata intervenţiilor ; 
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate 
din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în perimetrul 
zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 
d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării 
serviciilor şi să acorde bonificaţii utilizatorilor în cazul prestării serviciilor sub 
parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestări servicii; 
e) să doteze utilizatorii, persoane juridice şi persoane fizice care locuiesc la case 
particulare, cu recipiente şi saci pentru colectarea separată a deşeurilor, contracost sau 
prin contract de comodat. 

B. Drepturile şi obligaţiile . Concendentului 
Art. 63. 

Concendentul va beneficia de următoarele drepturi: 
a) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţ.irii şi dezvo ltă rii 

Serviciului de salubrizare, utilizând-principiul planificării strategice multianuale; 
b) să promoveze dezvoltarea şi /sau reabilitarea infrastructurii aferente Serviciului de 
salubrizare şi programe de protecţie a mediului ; 
c) să. monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor ş1 

responsabilităţilor asumate de către Concesionar (Operator) prin Contractul de 
delegare a gestiunii cu privire la: 

1. respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelului serviciului; 
2. ajustarea periodică a tar i felor~ 

3. respectarea Legii concurenţei nr. 2 1/ 1996, republicată ; 

4. exploatarea eficientă şi în condiţii de s iguranţă a sistemelor de utilită ţi publice 
sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului publi c şi /sau privat al unităţilo r 

administrati v-teritoriale, aferente întregii acti vi tăţi (infrastructura); 
5. asigurarea protecţiei mediului; 
6. asigurarea protecţiei uti lizatorilor; 
7 . . realizarea investiţiilor asumate ce urmează a -fi efectuate 1n infrastructura 
serviciului, conform ofertei/caietului de sarcini; 
8. aplicarea tarifelor legal apr0bate de catre Concendent pentru serviciile prestate . 
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f) să păstreze prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a 
Serviciului/Serviciilor, respectiv a programelor de _ dezvoltare a sistemelor de utilităţi 
publice, precum şi să . urmărească, să controleze ş i să supravegheze modul în care se 

realizează serviciul, respectiv: 
1. calitatea Serviciului operat/prestat; 
2. indicatorii de performanţă ai Serviciului operat/prestat; 
3. modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 

sau modernizare a infrastructurii aferente Serviciului; 
4. modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a tarifelor. 
g) să informeze periodic utilizatorii asupra stării servici ilor de utilităţi publice şi asupra 

politicilor de dezvoltare a acestora. 
Art. 64. 
Concendentul va avea următoarele obligaţii: 
a) să elaboreze şi să aprobe normele locale şi 1;egulamentele de funcţionare a 

prestatorilor de servicii care desfăşoară activităţi de salubrizare în aria administrativ
teritorială a comunei Otesani, în conformitate cu prevederile legale; 
b) să predea Concesionarului (Operatorului), la data intrării în vigoare a Contractului, 

toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente activităţilm ce fac obiectul 
Contractului, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de 
predare-primire; 
c) să sprijine Operatorul pentru realizarea serviciului în aria de operare şi să asigure 
acestuia dreptul exclusiv de prestare a servic iulu'i în aria administrativ-teritorială a 
comunei Otesani, fără a acorda autorizaţii/permise unor alţi operatori în vederea 
prestării aceloraşi servicii, pe perioada de derulare a contractului. de delegare; 
d) să respecte angajament~le asumate faţă de Operator prin clauzele contractuale 
stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului; 
e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fe l 
încât să se păstreze capacitatea de a rea liza serviciul public delegat; 
f) să medieze conflictele contractuale dintre utilizatori şi Operator, la cererea oricăreia 
dintre părţi ; 

g) să pună la dispoziţia Concesionarului orice informaţii necesare îndeplinirii 
Contractului de delegare; 
h) să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare, în afara cazurilor prevăzute 
expres de lege; 
i) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor . şi informaţiilor econornico
financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public; 
j) să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, 
de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat; 
k) să pună în aplicare reglementările legale intrate în vigoare pe parcursul derulării 

Contractul u,i . . 
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SECŢIUNEA a 6-a 
Propunerea autorităţii contractante de distribuţie a riscurilor . _ 
Art. 65. Riscurile aferente exploatării Serviciului sunt preluate mtegral de catre 
Concesionar (Operator), inclusiv riscu[ colectării tarifelor de la Util izatori şi al achitării 
redevenţei către Concendent. · · 

SECŢIUNEA a 7-a 
Încetarea contractului 
Art. 66. 
(l) Încetarea delegării de gestiune se poate face în următoarele situaţii : 
a. în cazul în care Operatorului i se retrage licenţa A.N .R.S.C. sau aceasta nu este 
prelungită după expirarea termenului: 
b. la expirarea duratei stabilite prin Contract. dacă pă11i'le nu convin, în scri s, 

prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 
c. în cazul in care interesul naţional sau loca) o impune, prin denunţarea unilaterala de 
către Concendent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia; 
d. în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în Contract şi în Caietele de sarcini , 
asumate de către Operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina acestuia; 
e. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Concendent, prin reziliere, cu 
plata unei despăgubiri în sarcina acestuia; 
f. în cazul în care Operatorul nu deţine alte autorizaţi i legale relevante sau când acestea 
ori licenţa sunt retrase; 
g. în cazuri de forţă majoră sau caz f01iuit, când Operatorul se află în imposibilitatea de 
a continua Contractul; 
h. ca urmare a dispari"ţiei, fără vina niciuneia dintre părţi, a unui element esenţial al 
Contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia aplicabi l ă. 

(2) Delegarea de gestiune încetează şi în următoarele cazuri: 
a) prin acordul scri s al pă11ilor~ 
b) prin denunţare unilaterală de către Concendent, cu un preaviz de 15 zile. 

(3) Concendentul are dreptui de a considera Contractul ca reziliat, fără nicio 
compensaţie şi fără să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Concendent, 
printr-o notificare scrisă adresată Concesionarului (Operatorului), urmând ca rezilierea 
să-şi producă efectele după un termen de .15 z ile lucrătoare de la data primirii acestei a, 
în cazul în care Concesionarul (Operato rul): 
a) intră în procedura de reorganizare judiciară sau în stare de faliment ori lichidare, 

afacerile îi sunt conduse de un admini strator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt 
suspendate sau fac obiectul unui aranjament.cu creditorii sau este într-o situaţ i e similară 

cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile 

prevăzute la litera a) ; 
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c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 
care a adus atingere eticii şi /sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave 
abateri de la conduita profesională, dovedite de Concendent prin orice mijloace permise 

de lege; 
d) a fost condamnat, prin hotărâre definitjvă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, 
corupţie, implicare într-o organizaţie · criminală sau orice altă activitate ilegală prin care 
sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Concendentului, Statului Român 

sauUniunii Europene; 
e) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul 

juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel 
de modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract; 
f) este afectat de orice alte impediment de ordin legal care împiedică executarea 
corespunzătoare a Contractului; 
g) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi 

poate respecta angajamentele asumate. 
(4) În situaţiile prevăzute la alin.(3). Operatorul are dreptu.I de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data încetării 
Contractului. 

SECŢIUNEA a 8-a 
Forţa majoră 

Art. 67. 
(1) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
(2) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată- în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
(3) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
pă11i, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
Contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

CAPlTOLlJ L VII : Dispoziţii finale 

Art. 68. 

La licitaţia organizată· pentru delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului Public 
de Salubrizare din comunei Otesani pot participa operatori care deţin cel puţin licenţa 
clasa III, acordată de către A.N.R.S.C. 
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Art. 69. 
( 1) Condiţiile pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prevăzute 
în caietul de sarcini sunt minimale. 

(2) Ofe1tanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune 

desfăsurări a activitătilor acestui serviciu . , , 

ANEXA NR. 1 
Lista punctelor de colectare separată a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 
amenajate pe domeniul public al comunei Otesani şi dotarea acestora 

- -----------~------- -------------

Nr. Locul de amplasare 
crt. a punctelor de colectare 

de pe domeniul public __ 

1. Pct. 1-Com. Otesani , Jud. 

A 
utili c· 

de. 
f-------

dresa 
zatorilor 
serviţi 

Numar recipiente existente 
pentru colectare separată cu 

capacitate de l .:.L!.~_c ______ _ 

supraterană închisă I 4 buc. 
Val cea -----+------------ ------

2. Pct 2 -Corn. Otesani, Jud. 
Valcea 

I supraterană închisă I 4 buc 

Sunt amplasate l O adaposturi l in I O puncte) . in care ficcar~ arc catc 3 tornbcro<l!K 

111 „1· ·1 p1· l·e··c·1c I ···tb1' Ie-' ·.1·"1'>'>' J'>')' >·>'")>")•)•)•)• }')')•>·) 
(4 . I.. . • •• • ••• „ ••••••••••• 

ANEXA NR. 2 
Graficul de colectare separată a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similar de la 

utilizatori, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice, în perioada aprilie-octombrie 

Nr. 
crt. 

1. 
2. 

Locul de amplasare a pune 
de colectare/străzi pe care se 
colectarea din gospodării 

tului I 
face 

. Utilizatorul Frecvenţa 

de 
Frecvenţa de 

colectare o data 
colectare pe 

I zilnică săptămînă/ziua 

Pct. 1-Com. Otesani, Jud. Val 
Pct 2 -Corn. Otesani, Jud. Val 

j_ ____________ -----------~in săptămână 
cea I 

-------
c~a J 

DA i 
_-_--_ -_ --1_,_-_-_~D~A~--+--=------==--=--~---_] 

NOTĂ: Operatorul poate colecta deşeurile de la casele particulare şi în alte zile ale 
săptămânii, de comun acord cu utilizatorii . 

ANEXA NR. 3 
Numărul minim de recipiente necesare pentru colectarea separată a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare de la instituţii publice şi agenţi economici, care pot fi 
amplasate în punctele de colectare de pe domeniul public, asigurate de către operator 

„ ' _, .... 



Nr. 
crt. 

1. 
2. 

--·-· 

Locul de amplasare 
a punctelor de colectare 
de pe domeniul public 

·---· ---· ·----, 

Numar recipiente necesare pentru colectare 
separată pe 4 fracţii (plastic, hartie/carton, 

sticla, metal), cu capacit~t~a ~i~_} -' I ~1_c 
4 Pct. 1-Com. Otesani, Jud. Valcea --l----------

Pct 2 -Corn. Otesani, Jud. Va\cea 4 

NOTĂ: Operatorul poate amplasa recipiente pentru instituţii publice şi agenţi economici 
şi în alte puncte de colectare de pe domeniul public, cu acordul Primarului , iar 
recipientele vor fi puse la dispozitie de catre concesionar. 

ANEXA NR. 4 
Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, generate În comunei 

Otesani 

Breviarul de calcul nr. 1 
Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate se face cu relaţia: 
Qmed. zi= N x Im x 0,00 l [tone/zi] 
Qmed.zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate 
N - numărul de persoane cu domiciliul în comunei Otesani, conform datelor stat istice 
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor municipale 
N = 1.500 de locuitori 
Im= 0,80 kg/locuitor/zi (conform prevederilor Caietului de sarcini-cadru a serviciului 

de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul nr. 1 l 1 /2007) 
Qmed.zi = 1. 500 x 0,80 x 0,001 = 1,2 tone/z i 

Notă: Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, generate în comunei 
Otesani s-a facut pentru maxim 1.500 de locuitori, dar efectiv personal prezent pe raza 
comunei este de 2.641 persoane. Indicele mediu de producere a deşeurilor poate fi 
modificat pe perioada derulării Contractului, numai prin măsurători şi cu aprobarea 
Consiliului Local. 

ANEXA NR. 5 
CATEGORIILE DE MATERIALE REFOLOSIBILE 

SORTATE ANUAL LA STAŢIA DE PRETRATARE DEŞEURI MENA.JEf{E 

l 
l::r: I Categorii de •_~_;1_t~ri~-le_· _re~~-lo-si-~~-le_ _ I 

l. -·-- H<:l_rtie şi ca_rt_o_n____ ~ 
2. Sticlă . 

-·-------- --~ 
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Caiet de sarcini pentru delegarea ge~tiunii Ser-.' iciului public de salubri zare a comunei Otesani. _ _J 

Nr. 

1 

pentn~·--~~c!e ac1i_:-~~\Î_ '.~~n~12_~1~nt <>: J?!J~ C•)tKe~Lune 

!: 1-- ---~~--~~-- __ ;~~-------J 
ANEXA NR. 6 

I 

'1·, 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SI TEHNICI PENTRU ACTIVITĂTILE DE 
SALUBRIZARE DIN CADRUL UAT OTESANI, JUDETUL VALCEA 

Indicatori de performanta şi penalitft{i pentru activitatea de colectare şi transport 
deşeuri municipale În Comunei Otesani 

I. I lndicatorideperformantacu penalitli(i 

Titlu Descriere indicator Val. Indicator 

.,,., Ca ntitateadedeşeu ri reci ci a bi le 

municipalecolectateseparatrapor 
tatla cantitateatota lă generată de 
deşeurireciclabilemunicipale (%) 

);..- lndicatorulse referăladeşeur i lede 

hârtie şicarton,plastic, metal şi 
sticlădindeşeurilemenajere, 

Colectarea deşeu riles îmi la re şi deşeu ri led i n 
separată a pieţe şise aplicăpe 

deşeurilor ancalendaristic. 
recicla bile , Cantitateade deşeurireciclab ile 

municipale munici palecolectateseparat 
reprezi ntăcantitatea , 60% pentru 

totalăcolectatăseparat pe tre i anul2022 

fracţii,respectiv deşeurid inh ârtie 

şicarton;deşeuri de 

plasticşimetalşideşeuride 

sticlă, inclusivi mpurităţile. 

I I 

36 

-·---· 
Penalităţi 

Pentru ţinta de 60 % care trebuie atinsă înanii 

it ă ţi 2022 se aplica anual următoarele penal 

pentru urmatoarele procente de deşeu ri 
reciclabile colectate separat: 
, 

, 

',-

, 

, 

30%sau mai puţi ndeşeu ri recicla bi I e 
colectate separat:penalitate 6%din VAC 

ate 30%-40% deşe uri reciclabilecolect 
separat:penalitate 4%din VAC 

40%-50% deşeuri eciclabilecolecta te 
separat :penal itate 2%din VAC 
50%-60% deseuri eciclabilecolecta te 
separat: penalitate 1% din VAC 
60% sau mai mult deşeur i 

reciclabilecolectate separat: nuse a pli că 
penalitate 



Nr. 

1 

2 

Caiet de sarcini pentru delegarea gest iu11 i-i Sc i~vic 1ul L1i --pt~l1 l i(.' de sa lubri ~are a comunei Otesani . l 
pentru u 1~ l '.:_ activită1!.__~'.(~~~c~1l_!_.'.lC._l2_1-' I· ,·n11 ces 1u11i:_ _ _ __ __ _ _ __ 

I,. „ Cantitatea totalăgeneratăde I 
deşeurireciclabilemunicipa le se 1

\ 

consideră pentruanul 2022 ca 

fiind30%din cantitatea total ăde \\ 
deşeuri menajere,similareşi 

dinpiete generate şicolectate. 

Pentruanii următori,cantitatea 
otalăgeneratăde deşeurireciclabile 

municipale se calculeazăpe 
bazadeterminărilorde 

compoziţierealizatede către 

operatoruldecolectaresi transport 

„ 65% pentru 

anul2023 

r 70%pentru 
anul 2024 

-------------

Pentruţintade 65 % care trebuie atin săînanii 
2022 sea pl icaanual următoarelepenalităţi: 

, 30%saumaipuţindeşeuri 

recicla bi lecolectate separat: penalitate 

8%din VAC 
, 30%-40% deşeuri reciclabile colectate 

separat: pena litate 6%din VAC 
„ 40%-50% deşeuri recicla bile colectate 

separat:penalitate 4%din VAC 
, 50%- 60% deşeuri eciclabi le co lectate 

separat: pena litate 2%din VAC 
',. 60%- 65% deşeu ri eciclabile colectate 

separat :penaiitate 1%din VAC 
, 65% saumaimult deşeuri reciclabile 

colectate separat: nuse aplică penalitate 

Pentru ţinta de 70 % care trebuie atinsa in anul 
2023 se aplică următoare le penalităţi: 

„ 30% saumaipuţindeşeuri 
reciclabilecolectate separat:penalitate10% 
dinVAC 

„ ~0%-40% deşeu ri reciclabilecolectate 

sepa rat: penalitate8%di n VAC 
'r 40%-50%: penalitate 6%dinVAC 
r 50%-60% deşe uri reciclabilecolectate 

separat:penalitate4%din VAC 
r 60%-70% .deşeur, i reciclabilecolectate 

li. I lndi('(ltori de per/iJm-t1111/11 j?m1 peua/itati 

Titlu 

Ratadeconectarela 
.,. 

serviciulde salubrizare 

Ratadeimplementarea 
instrumentului 'r 
economic „ plateşte 

---~----~------------------

Descriere/unitatede măsurare 
Valoriprop 

use 
Comentarii 

·---------------
Populaţia carebeneficia 
activitateadecolecta reşi 
procentdin popu l aţia tot 

--

zăde 
transportca 1 OO% µ Datelesuntfolos1teînscopuridemon1 

orizare 
ală(%) 

---- --- ----- -----

Populaţia care solicită ş ipentru care 2022- 10% 
seaplicăinstrumentulec onomir::„ plateştep 2023- 15% ./ Datelesuntfolositeinscopuridemoni 

pentru cât arunci" entru cât arunci" raport 
pentru deşeuril~ totală(%) 

at la populatia incepandcu orizare 
2024- 20% 

menaiere 
------ -_ ____ ______ L __ ~_ 
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r-----Ca iet de sarcini pentru delegarea gesti unii_ '.;e~:v i~iuiui publi ~ ele sn lubri z~trt:: a comunei Otesani. 

L _ ---· pentru ~'!_l~l _e ~ct~~~ l!. co111p~~.!.1_~e ._pr111 co n~~~1e _ 

3 
Deşeurimenajere 

periculoase 
colectateseparat 

Datelesuntfolositeî n 

n în raportcu ind1catoruldegenerare scopuride111011 itonzare 

estimat.respect1 v1 kg/locuitor/an (%) \ 

Cant1tateadede~~urimena1e:-- I ~--
penculoasecolectateseparate/locu1tor/a l 75_ 1 OO% ./ 

1---1------------+---------- - ----- -- -- - - -------- ---

4 

„ 
Deşeurimenajereperic u 

Joase colectateseparat 
~rimiselatrataresau 

depozitare 

CantitateadedeşeurimenaJere 
pericu loasecolectateseparatea n ualtrim i 
să la tratare/depozitareca procentdin 
cantitateatotală colectată de 
deşeu rimenajerepericu loase( % ) 

minim 90% 
./ Datelesuntfolositeî nscopu ricJerrion' 

orizare 

l----l----------+-----------·--------1-------j------·--- ------ -- ---

5 
Deşeuri voluminoase 
tolectateseparat 
I 

, Cantitateadedeşeurivoluminoasecolecta 

teseparat/locuitor/an ca procent din ./ Datelesuntfolositeîn 
indicatoruldegenerareestimat (%) 75- 100% scopuridemonitorizare 

lndicatorulde generareestimat este conform 
legislatiei in vigoare 

f-----f--------------+-----·------- ---- -------+------t---·-----·- - ·-----· --- ---- -

, Cantitateadedeşeurivoluminoasecolecta 
Deşeurivoluminoasetri teseparatetrimisă la 

6 
mise la tratare sau tratare/depozitareca procent din 
~alorificare sau cantitatea totală dedeşeurivoluminoase 

I 

minim 90% I ./ Datelesuntfolositeînscopurn.!;.'rncm1 
o rizare 

1depozitare colectate (%) 
___ ..... I ___________ -I-------------------·-----<-----+------------·-------·- --- ·-~------ -

1

1

1 
! , Cantitateadedeşeuriprovenite din 

I 
I 

7 
construcţii şi colectateseparatde la populaţie 75- 100% 

.,/ Datelesu1ilfoiositeînscopuridetrh1111 
orizare 

, 
1~eşeunprovenitedin construcţii şidesfi inţări 

J esf1inţăncolectate / locu itor/an în raportcu indicatorulde 

~--- l'epacatd_e_la_p_o_p_u_la-ţ-ie-+--~-~-~o-ec_r~-~-~-~-~~-i;;_(_:l<_:)_re_s_p_e_c_tiv-2·-5-----+-----+--·-------·-·-· ---

8 

Deşeuriprovenite din 
construcţii şi 

kJemolăride la 
populaţietrimisela 

tratare/ valorificare 

Cantitateadedeşeuriprovenite din 
construcţii şidemolări 

colectateseparatde la populaţietrimisă 
spretratate /depozi tareca procentdin 
cantitateatotală dedeşeu ri provenitedin 
construcţiişi demolăricolectate(%) 

.,/ 
minim 90% 

Datelesuntfolositeîn 
scopuridemonitonzare 

~---~--------~ ------------------------·-----'---- ------- ------ ---

CONSULTANT 

Ing. SAIA ELENA 

~-
CONT.RASEMNEAZA PEN TR U LEG4LITATE, 

SECRETA R UL GENERAL AL COMUNEI OTESA .1 ; / , 

Elena-E/iodora BONDOC. 
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