
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTA RARE NR._§j_. 
PRIVITOR LA: Delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ

teritorială a Comunei Otesani,judeţul Vâlcea, pe baza procedurilor 
de atribuire specifice legislaţiei acliizi(iilor publice. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Vafr:ea. intrunit in sedinta. extraordinara, 

publica, pe data de ,la care participa un 11umar de __ consilieri. din totalul de I I 
consilieri in.fimctie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. „. „. „. „. „„ / „. „. „. „. „ .. „ „. a fost ales 

presedinle de sedinta d-l consilier ... „. „ .. „ . „ .... „ „. „„ pentru perioada noiembrii:-decemhrie 
2022 si ianuarie 2023 ; 

luand in dezbatere: 

-referatul de aprobare, inregistral la nr. din _____ si proiectu! de howmre 
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea.primarul comunei.cu privire la delegarea serviciului 
public de salubrizare de pe raza administrativ- teritorială a Comunei Otesani, judeţul Vâlcea. 11e 
baza procedurilor de atribuire spec(fice legislu(iei achi::i(iilor publice. 

- Raportul compartimentului de :-,pecialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. judet11/ 
Va/cea. înregistrai la nr._·· __ din . prin care se propune delegarea serviciului 
public de salubrizare de pe raza administrativ-teritorială a Comunei OtesaniJude(11I Vâlcea. fJl! 

haza procedurilor de atribuire specifice legisla(iei achizi/iilor publice. În scopul asigurârii 
continuită(ii furnizării serviciilor de salubrizare căire cetăţenii comunei Otesani .yi pentru a 
preveni apari/ia unor probleme de sănătate publică generale de neridicarea de.ye11rilor menaje: 

Avizul 
din 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistral la nr. _ __ . din ______ si 

Comisiei lnvatamanl, Cultura. Proiect ie Sociala, inregistrat la nr. _ ·--·----
.prin care se propune aprobarea proiectului de ho/arare in .fiJmllf si co11ti1111t11! - - -

initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de 

secretarul general al comunei, înregistrai la nr. din _____ _ 

Văzând că s-au respectai principiile tramparenfei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform legii nr. 5212003 privind transparenţa decizională in administru(ia 
publică; 

Jn conformitate cu prevederile : 

-art.29 alin.(8), lit.b). si art. 30 din Legea nr. 5I/20d6 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modţficilrile şi completările ulterioare; 

-art. 7 alin.(5). din legea nr. 9812016, privind achi::ifiile publice, cu ll'l<Hlif/cârile .yi 

completările ulterioare; 

-H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achi-::;iţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 9812016. 
privind achiziţiile publice, cu mod~ficiirile şi completările ulterioare: 

-art.129 alin.(2). lit. d). si alin.(7) . !it.n). din O.U.G. nr.5 712019 pril ·ind Codul 
Administrativ, cu mod(ficările şi completările ulterioare: 



Jn temeiul art. 139. alin. (3). si art.196. alin. (J). fit. (a). din Ordonllntll de Urgenta li 

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ.cu mod(ficllrile si completarile ulterioare. Cii 

un numar de .... .. voturi "pentru ·· ...... voturi "impotriva ''. ... ... voturi "ahtineri" din totlllul de .„ . • •.. 

voturi exprimate, adopta urma/Oarea 

HOTARARE 

Art. /.-Se aprobă delegarea serviciului public de salubri::llre de pe ra::a lld111i11istroti1·
teritorială a Comunei Otesani , judeful Va/cea, prin procedura de atribuire a achi:::ifiei directe. 
pentru o perioadă de 12 luni, dar nu mai târ::iu de operafionali::area S/11!JD. 

Art.2.-Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fimdamentarea .yi stahilirea sol11fiilor 
optime de delegare li serviciului public de salubrizare de pe raza lldministratil•-teritorială o 
Comunei Otesani, jude/ul Vâlcea, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.3.-Se împuterniceşte domnul Mircea Oprisor, Primarul Comunei Otesani, jude/ul 
Vâlcea, să semneze Contractul de delegare a gestiunii ac/ivită/ii de colectare yi trcmsport o 
deşeurilor municipale. 

Art.4.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a pre::entei hotârâri 
prin intermediul Compartimentului financiar-contabil şi compartimentului Achi::itii Publice , iar 
secretarul general al comunei Otesani va asigura comunicarea acesteia lnstitu(iei Prefc'c/11lui -
jude/ul Vâlcea in vederea exercitării controlului de legalitate. Primarului connmei Otesani. 
compartimentelor responsabile şi aducerea la cunvşlinfâ publicâ prin a.fişare la sediul ( 'onsiliuiui 
Local pe pagina de internet www.otesani.ro. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

V/ZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 
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ANEX'-4 
LA H.C.L. NR. „ • .! ... noiembrie 2022 . 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC 

DE SALUBRIZARE DE PE RAZA COMUNE1 OTESANI ,jUDETUL VÂLCEA 

CAPITOLUL I 
Prezentarea situa/iei actuale 

1.1 Autoritate contractantă 
Comuna Otesani,judeţul Vâlcea 

1.2 Obiectul studiului de oportunitate 
Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fimdamentarea 

necesităţii şi oportunităţii de delegare a gestiunii, serviciului public de salubrizare pe 
teritoriul administrativ al comunei Otesani, in vederea: 

- colectării separate şi transportul separ9t al deşeurilor municipale şi deşeuriilor 
similare provenind din activităţi comerciale din ind~1strie şi instituţii, inclusiv .Fac{ii 
colectate separat, foră a aduce atingere fluxului de deşeuri din echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori. 

1.3 Prezentarea comunei Otesani 

Oteşani este o comună fnjudetu lVâlcea. Oltenia. România. formară din 
satele Bogdănesti, Cârstănesti, Cucesti, Otesani(reşedinţa) şi Sub Deal. Este s iluotâ in 
partea centrală a judeţului, fn extremitatea sudică a depresiunii Horezu. la aproximativ 
l O km sud de oraşul Horezu, fiind accesibilă pe drumul nafional DN 65C. Croi ovo-· 

Horezu. Are un relief deluros, specific Subcarpaţi/or Getici. Este străbârutâ de 1_~<).ul 

Luncavăt, de la nord la sud. Comuna Oteşani are în componenră urmâ.toarele sote. 
Bogdăneşti, Cârstăneşti, Cuceşti. Oteşani şi Sub-Deal. Oteşani este a treia cea moi 
mare comună din zona Horezu dupâ Popeşti şi Şirineasa. 

Comunele fnvecinate sunt Măldăresti la nord, Popesti la sud. Cernisoara fa vest 
şi Tomsani şi Frâncesti la est. 

Comuna Otesani este alcătuită din 5 sate in care vietu iese aproximativ 2. 861 
locuitori, in 1.202 de gospodarii. Pe teritoriul comunei isi de.~fasoara 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, carefunctioneaza in 
unitatea administrativ teritoriala a comunei Otesani care conduc activitatea comunei in 
conformitate cu prevederile O. U. G. nr. 5 712019 privind Codul administrative. cu 
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modificarile si completarile ulterioare si a celorlalte acte normative elaborate de 
organe ierarhice. 

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

CAPITOLUL II 
Cadru legislativ 

Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse În: 
- Legea 5I12006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată: 
- Legea 10112006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, mod(ficată şi 

completată ; 
- Legea nr. 2I112011- privind regimul deşeurilor, cu modificările şi complete/rile 

ulterioare; 
- OG 2112002- privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- HG 85712011- privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 

domeniul sănătăţii publice; 
- HG 52712013- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice- A.N.R.S C.; 
- Ordinul Preşedintelui A.NR.SC. nr. I 12 din 09 iulie 2007 privind aprobarea 

Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităfilor: 
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.SC. nr. I I /din 09 iulie 2007 privind aprobarea 

Caietului de sarcini- cadru al serciciului de salubrizare al localităţilor; 
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S C. nr. I 09 din 09 iulie 2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităfilor. 

- OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare 

CAPITOLUL III 
Descrierea serviciului public de salubrizare al comunei Otesani 

3.1 Consideraţii de ordin general 
Serviciul public de salubrizare este parte componentă a serviciilor publice de 
gospodărire comunală. Acesta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populatiei. 
ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe raza administrativ - Teritorială 
a Comunei Otesani. 
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Organizarea, reglementarea, 
controlul fimcţionării serviciului de 
publice locale. 

conducerea, coordonarea, monitorizarea şi 
salubrizare intră in atribuţiile administra(iei 

Obiectivul principal Îl constituie protecţia sănătă/ii oamenilor ş i a mediului 
Împotriva efectelor dăunătoare generate de precolectarea, colectarea, transportul. 
tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor. 

Obiectivele specifice serviciului de salubrizare al Comunei Otesani in domeniul 
gestiunii deşeurilor sunt: 

a) protecţia sănătă/ii populaţiei prin urmărirea calităfii serviciului prestat de 
operatori; 

b) protecţia mediului Înconjurător,· 

c) responsabilitatea faţă de cetăţen ii comunei Otesani privind adoptarea 11nor 
tarife echitabile ş i accesibile tuturor consumatorilor,· 

d) menţinerea curăţen iei şi creearea unei estetici corespunzătoare a /ocalităfii ; 
e) conservarea resurselor naturale prin intermediul politici/or de reduc:ere a 

deşeurilor şi de reciclare a acestora. demolări. 

3.2 Desfăşurarea activită/ii de salubrizare 
Serviciul public de salubrizare al comunei Otesani include În principal 

următoarele activităţi: 

-colectarea separata şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 

deşeuri;/or similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi ins tituţii. 

inclusiv fracţii colectate separat, foră a aduce atingere jluxuluide deşeuri din 
echipamente electrice ş i electronice. baterii ş i acumulatori; -colectarea seporatâ ş i 

transportul separat al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activitâf i de 
reamenajare şi reabilitare interioară ş i/sau exterioară a acestora. 

Activitarea de precolectare, colectare ş i transport a deşeurilor 111enr.y"cre se 
desfăşoară pe Întreg teritoriul administrativ al comunei Otesani. 

COMUNA OTESANI - 1500 - locuitori 
- 14 - agenti economici, 
- 13 - institutii publice, 

CONFORM STAS 1340012007 
Cantitatea medie zilnica Q med/zi= N x lm x 0,00/(tonelzi) 
ln care: N =nr. de locuitori 
Im =indicele mediu de producere a deseurilor menajere in kg/locuitor/zi 
Pentru calcule globale, estimari se poate lua : 
Im= (0,5 - 0,8) kg/locuitor /zi 

1. Pentru locuitori/persoane fizice 
Determinarea cantităfii medii zilnice de deşeuri municipale generate se face cu 
relaţia: 
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Qmed. zi = N x Im x O, 001 [tone/zi} 
Qmed.zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate 
N - . n~mărul de persoane cu domiciliul in comunei Otesani, conform datelor 
statzstzce 

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. 11112007) 
Qmed.zi = 1.500 x 0,80 x 0,001 = 1,2 tone/zi 
Pe luna sunt in mediu 30,42 zile 1,2 x 30,42 = 36,5 tone/luna 

2. Pentru agenti economici 
1 agent economic cu o supra fata de I O metri patrati produce = 1 ,8 kg/zi 
1,8 x 30,42 = 54, 76 kg/luna 
54,76 kg x 14 = 766,64 kg/luna= 0,8 tonei/una 

3. Pentru institutii publice ( scoala, gradinita, primarie,) 
1,35 kg/persoana/zi x 90persoane=121,50 kg/zi 
121,50 kg/zi x 30,42 = 3.696,03 kg/luna= 3, 70 tonei/una 

TOTAL COMUNA OTESANI I luna - popu/atie +agenti economici+ institutii 
publice 

36,5 tone+ 0,8 tone+ 3, 70 tone= 41,00 tone I luna 

3.3. Propunerea de organizare a serviciului public de salubrizare În Comuna 
Otesani 

În vederea prestării unui serviciu de salubritate de calitate propun gestiunea 
delegată a acestui serviciu, modalitate prin care autoritatea administa{iei publice 
locale poate apela la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice cărora le 
încredinţează, in baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune. 
gestiunea propriu-zisă a serviciului de salubrizare. În procesul delegării, Consiliul 
Local al Comunei Otesani păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi 

strategii/or de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a 
urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi de îndeplinire a obliga(iilor 
contractuale asumate de operatori, calitatea serviciilor prestate, modul de 
administrare, exploatare şi conservare a sistemelor publice încredinţate prin contractul 
de delegare. 

Conform noilor reglementări legale În vigoare, delegurea gestiunii sau 
concesionarea serviciului public de salubrizare se face către operatori atestaţi de 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire 
Comunală, prin licitaţie publică, in condiţiile Legii nr. I O I 12006 privind serviciul de 
salubrizare al localităţilor, modificată şi completată, Legii 2I11201 I privind regimul 
deseurilor, O. V. G. nr. 1312008 pentru modij/.carea si completarea Legii serviciilor 
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comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, Ordinul nr. I 1012007 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităfilor, precum şi Legea 
nr.9912016 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

Activităţi specffice de utilitate şi interes public se organizează şi se desjaşoară pc 
baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament al serviciului prin care se stabilesc 
nivelurile de calitate, indicatorii de pe1formanţă, condifii tehnice, raporturile operator
utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi i'ncasare a contravalorii serviciilor 
prestate, elaborate şi aprobate de către Consiliul Local al Comunei Otesani. 

În perioada 2020-2022, Primăria Comunei Otesani a avut încheiat cu S. C. BCA 
V/O SA. un contract de concesiune privind Delegare de gestiune a serviciului de 
salubrizare al comunei Otesani, care va inceta la data de 05. I 1.2022. 

Demararea procedurilor de concesionare prin Delegare de gestiune a serviciului 
de salubrizare al comunei Otesani, se face prin licitatie publică şi presupune o 
procedură de lungă durată. 

Deoarece comuna Otesani a aderat la Asociaţia de Dezvoltare Jntercomunitară 
pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Vă/cea, iar la momentul 
actual există in derulare o procedură de achiziţie pentru concesionarea serviciilor de 
salubritate pe întreg teritoriul judeţului Vâlcea, concesionarea prin delegarea de 
gestiune a serviciului de salubrizare al comunei Otesani, prin licitatie publică , nu a 
avut participanti care sa se prezinte pentru o perioada nedefinită de a contractului. 

Astfel, pentru a evita blocajul privind salubrizarea Comunei Otesani. Primăria 
Comunei Otesani, va trebui să delege serviciul se salubrizare prin Încredinfare directă. 
pe o perioada limitată de timp, cel tirziu păna la operaţionalizarea SMJD. 

3.4.0biectul delegării serviciului public de salubrizare al comunei Otesani 

Cuprinde următoarele activităţi: 
-colectarea separate şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 

deşeuriilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie ş i instituţii. 

inclusiv fracţii colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deşeuri din 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori: -colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

Precolectarea se face de către persoanele fiz ice şi cele juridice şi reprezintă 
activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporar, descurtâ durută, a 
deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale, În 
containere corespunzătoare desfăşurării activită(ii. 

?recolectarea va fi efectuată selectiv. prin depozitare in containere adecvate, a 
deşeurilor de sticlă, plastic, hârtie, separat de deşeurile menajere propriu-zise. 
Colectarea, este activitatea prestată de câtre operator, consrând efectiv in incârcarea 
deşeurilor municipale din punctele de precolectare. fn desfăşurarea acesrei activitâ(i. 
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operatorul trebuie să respecte prevederile Ordinului Ministerului Sănătă{ii 
nr.53611997, cu modificările ulterioare. 

Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se va desfăşura conform 
programelor prestabilite, in concordanţă cu nevoile populaţiei şi ale agenfilor 
economici, operatoru! urmând să-şi dimensioneze baza materială şi structura de 
personal in funcţie de cerinţele menţionate anterior, asţfel incât să asigure calitatea 
serviciilor la un nivel superior celui existent, in acest sens urmărind sâ fie monitorizat 
in permanenţă de către serviciile publice de gospodărire a deşeurilor municipale. 

Transportul deşeurilor municipale se face de către operator la locurile special 
amenajate in vederea depozitării de deşeuri, urmând ca după implemenatrea 
precolectării selective a deşeurilor comunale, deşeurile reciclabi!e să.fie va!or(ficate in 
condiţiile legii. 

Descărcarea deşeurilor se va face numai la locurile special amcnc~jale i11 
vederea depozitării lor. Sursa deşeurilor este inregistrată in documentele de transport. 

Operatorul are obligaţia spălării mijloacelor de transport şi dezi1?fectarea 
acestora. 

CAPITOLUL IV 
Fundamentarea necesităJii şi oportunităfii delegării serviciului de salubrizare 

Prezentul studiu de oportunitate se realizează in vederea analizării situa/iei 
actuale şi a oportunităţii de delegare a unor servicii publice de salubrizare. 
Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt: 

- respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative in domeniu, care au fost 
amornizate cu legislaţia UE; 
necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de calitate, 
modernizarea infrastructurii şi sistemul Logistic existent; 

- necesitatea modernizârii sistemului de gestionare a deşeurilor: 
- dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos 

locuitorilor comunei Otesani. 

4.1 Identificarea nevoilor de salubrizare 
4.1.1 Grupurile de interes 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare in comuna Otesani sunt: 
a). Utilizatori/beneficiari ai servici;/or de salubrizare: - casnici: persoane fizice

!ocuitori ai comunei Otesani,· 
- agenţi economici care işi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei Otesani: 
- instituţii publice cu sedii sau.filiale in comuna Otesani. 

b). Comuna Otesani are ca obiectiv reali.zarea unor servicii de salubrizare de 
calitate de către operatoru/ de salubrizare, scop in care efectuează conlro/11/ şi 

urmărirea activităţii de salubrizare efectuată de către operator. 
c). instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului incof?}urător, a 
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sănătăţii populaţiei: 

- Garda de Mediu- printre atribuţiile căreia se numără urmărirea ş i controlul 
aplicării de către persoane fizice §i juridice a reglementărilor privind gestionarea 
deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile, dar şi aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale pentru incălcările prevederilor actelor normative in domeniul 
protecţiei, mediului; 

- Agenţia de Protecfia Mediului Vâlcea- printre atribufiile căreia se regăsesc 
coordonarea şi urmărirea stadiului de indeplinire a obiectivelor din strategia de 
gestionare a deşeurilor, colaborind cu autorită/ile publice locale În vederea 
implementării Programului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Totodată. realizează 
inspecţii la agenţii economici generatori şi deţinători de substanţe chimice periculoase: 

-Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea are ca scop realizarea controlului de star 
al respectării condiţiilor igienico- sanitare prevăzute de reglemenrările legale În 
domeniul sănătăţii publice; 

- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală- A.NR.SC- atribuţii:- pregătirea pieţei serviciilor publice de gospodărire 
comunală pentru intrarea pe piaţa comunitară. Promovarea concurentei şi a unei 
privatizări controlate pe piaţa serviciilor publice comunale. 

4.1.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate 
in general deşeurile menajere şi industriale se numără printre obiectivele 

recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact şi de risc pentru mediu şi 
sănătatea publică. 

Principalele forme de impact ş i de risc determinate de deşeurile urhane şi 

industriale, in ordinea in care sunt percepute de populaţie, sunt: - mod(ftcări de peisaj 
şi disconfort vizual; 

- poluarea aerului; 
- poluarea apelor de suprafaţă în cazul depozitării deşeurilor in apropierea 

râurilor{pe malul acestora); 
- poluarea pânzei freatice prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate dein 

reacţii chimice ce au loc în depozite ilegale, mai ales la temperaturi ridicate: 
- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile 

invecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ. 

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activităţii de salubrizare in 
comuna Otesani au diverse nevoi, care vor fi analizate in cele ce urmează: 

a). Utilizatorii serviciului de salubrizare: 
- să nu le fie afectată sănătatea din cauza poluării aerului, apelor şi solului: b). 
Comuna Otesani are ca obiective/nevoi: 
- îmbunătăţirea condifiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calitătii şi 

eficienţei serviciilor de salubrizare: 
- dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului 

înconjurător; 
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-organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încât să sati~facă nevoile 
populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici. 

c). Prestatorul de servicii de salubrizare: 
- realizarea unui profit mai mare în urma prestării serviciilor de salubrizare: 
- prestarea serviciilor în condiţii de calitate; 
d). Instituţii ale statului: Garda de Mediu, Agenţia de Protecţie a Mediului, 

Direcţia de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărire Comunală-A . NR. SC. sunt interesate de: 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de igienă; 
- protejarea mediului înconjurător; 

- înlăturarea surselor de poluare a aerului provenite de la depozitele de deşeuri, 
protecţia stării de sănătate a locuitorilor. 

4. 2 Motive de ordin economico- financiar, social şi de mediu, care justifică 
delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 

4. 2.1 Motive de ordin legislativ 
Legislaţia în domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentată de Legea 
1 Ol I 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modţfzcată şi completată, care 
stipulează că: 

Art.6.(1) „Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive in 
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de 
salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii in domeniu: 

d) . Participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare comunitară sau la o 
asociere in parteneriat public-privat, in vederea realizării unor investi/ii de interes 
comun din infrastructura tehnico- edilitară aferentă serviciului de salubrizare care se 
realizează in conformitate cu Legea 5112006; 

e). Delegarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenfă, competivitate 
şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor 
aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale 
aferente infrastructurii serviciului; 

m). Medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul de 
salubrizare la cererea oricăreia dintre părţi; 

- necesitatea dotării cu utilaje specifice activităţii concesionate: 
- necesitatea obţinerii licenţei pentru ~fectuarea serviciilor de salubrizare; 
- obligativitatea realizării colectării selective şi implicit necesitatea dotării cu 

recipiente specifice colectării selective, care vor fi distribuite utilizatorilor prin 
contract de comodat; 

- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea servic:iilor concesionate şi 
pregătirea acestuia. 
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n) Sancţionarea operatorului, in cazul in care aceasta nu operează la parametri 
de eficientă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performantă ai 
serviciului de salubrizare; monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la 
furnizarea/ prestarea serviciului de salubrizare. 

"Art.22 al Legii 5112006: 
(2) gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează tn 

următoarele modalităţi: a). gestiune directă, 
b). gestiune delegată„. " 

CAPITOLUL V 
Motive de ordin economico-financiar, sociale şi de mediu 

care justifică acordarea concesiunii 

5.1. Motive de ordin economico-financiar. 
Prin concesionarea serviciului de salubrizare se urmăreşte realizarea unui 

raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 
concesiune şi menţinerea unui echilibru permanent intre riscurile ş i beneficiile asumate 
prin contract. De asemenea, se urmăreşte ca structura şi nivelul tarţfelor practicate să 
reflecte costul efectiv ai prestaţiei. Propunerea privind delegarea gestiunii este 
motivată şi de următorii factori care ar implica cheltuieli suplimentare suportate din 
bugetul local, investiţii care, in condiţiile economice actuale, sunt imposibil de suportat 
din bugetul local al Comunei Otesani: 
necesitatea dotării cu utilaje specifice activităţii concesionate; 

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

recipiente specifice colectării selective, care vor fi distribuite utilizatorilor prin 
contract de comodat; 

- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea serviciilor concesionate şi 
pregătirea acestuia. 

5.2. Motive legate de protec/ia mediului 
- - utilajele conform criteriilor de performanţă va duce la realizarea unui nivel 

scăzut de poluare al comunei Otesani. Colectarea realizându-se cu utilaje cu sistem 
închis, ce nu va permite împrăştierea deşeurilor in timpul trasportului. 
5.3. Motive de ordin social 
- - prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare populaţia va 

beneficia de o îmbunătă/ire a calităţii mediului şi implicit a nivelului de sănătate. 

5.4 Beneficiile delegării 
- -Prin realizarea delegării prin atribuire directă a serviciului de salubrizare, se va 

putea obţine raportul optim intre tarife ş i caliiate ridicată a serviciilor. 
- - operatorul de salubrizare define un suficient număr de maşini şi utilaje 

pe~formante pentru realizarea serviciului de salubrizare. 
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Primăria Comunei Otesani va monitoriza modul de constituire al tarifelor şi 
mod?ficările acestora, prin aprobarea lor de către Consiliul Local al Comunei Otesani . 

CAPITOLUL V I 
Modalitatea de acordare a delegării. 

Delegarea serviciilor de salubrizare se face prin ACHIZITIE DIRECTA deoarece 
serviciul se incadreaza in prevederile legii nr.98120 I 6, articolu/ 7 aliniatul 5. 

CAPITOLUL VII 
Durata estimată a concesionlfrii. 

Propunem concesionarea Serviciului public de salubrizare al Comunei Otesani 
prin delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale pe 

-~ o perioadă de 12 luni, dar nu mai tîrziu până la operaţionalizarea SMID. 

INJTIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 
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