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STUDIU DE OPORTUNITATE
PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE

Prezentul document reprezinta Studiul de Oportunitate pentru
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii, pentru
urmatorele activitati componente ale serviciului de salubritate :
a)colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii,inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri
de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b)colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c)organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice
a deşeurilor;
d)operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi
deşeurile similare;
e)sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f)măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g)curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
h)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
i)organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare;
j)administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
k)dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
Motivatii de ordin tehnico-organizatorice
Serviciile de salubrizare fiind supuse regimului juridic al serviciilor publice de
interes general, le sunt aplicabile aplicabile obligaţiile de serviciu public definite
potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale:
•

universalitate si continuitate;

•

adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;

•
accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în
condiţii contractuale reglementate;

•

transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor;

•
satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor,
corespunzător prevederilor contractuale;
•

sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;

•

protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

•
funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a
serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor,
echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în
conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu
regulamentele serviciilor;
•

introducerea unor metode moderne de management;

•
realizarea implementarii a strategiilor, politicilor, programelor
şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;
•
dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi
privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în
conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
•
informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale
acestor servicii.
Motivatii economico – financiare
Serviciul public de salubrizare va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost
cat mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si
un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.
Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator vor
reflecta costul efectiv al prestaţiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.
Motivatii privind impactul de mediu
Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va
implementa cerintele ce se stabilesc prin actele normative emise de autorităţile de
mediu competente, respectând programele de conformare la cerinţele de mediu.
Dotarea cu utilaje noi si performanţele impuse prin intermediul criteriilor de
selectie vor conduce la scaderea nivelului de poluare, iar operatorii vor trebui să
facă dovada deţinerii unui număr suficient de astfel de utilaje şi maşini
performante, care sa garanteze calitatea serviciilor prestate.
Criteriile de selecţie vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de
management de mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent),
ceea ce se traduce prin functionarea in conformitate cu legislatia in domeniu si
angajamentul managementului pentru protejarea factorilor de mediu.

CADRUL LEGAL CARE STA LA BAZA ELABORARII STUDIULUI DE
OPORTUNITATE
La pregatirea studiului de oportunitate s-au avut in vedere prevederile legislației
europeane si nationale care reglementeaza protectia mediului si managementul
deseurilor, precum si cele referitoare la organizarea si prestarea serviciilor
comunitare de utilitate publica.
Cadrul legal privind protectia mediului si managementul deseurilor
Legislatia generala:
•
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006 (Monitorul Oficial nr. 88/2006) cu modificarile si completarile
ulterioare, este un act normativ – cadru si reprezinta un ansamblu de reglementări
juridice privind protecţia mediului, pe baza principiilor şi elementelor strategice
care conduc la dezvoltarea durabilă.
•
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (Monitorul Oficial Nr.
387 din 25. 11.2011). Acest act normativ reglementeaza cadrul general al
gestionarii deseurilor si stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a
sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de
generarea si gestionarea deseurilor.
Legislatia specifica privind managementul deseurilor:
Clasificarea deseurilor
•
Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Monitorul
Oficial nr. 659, din 5.09.2002) - reglementeaza pastrarea de informatii privind
gestionarea deseurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporara,
refolosirea si eliminarea de catre agentii economici. modificata prin H.G. nr.
210/2007 (Monitorul Oficial nr. 187/19.03.2007).
Depozitarea deseurilor
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
(Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005) - stabileste cadrul legal pentru
desfasurarea activitatii de depozitarea a deseurilor, atat pentru realizarea,
exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a
depozitelor noi cit si pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea
postinchiderea a depozitelor existente; completata cu H.G. nr.
210/28.02.2007 pentru modificarea si complectarea unor acte normative
care
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•
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005
(Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03. 2005) ce defineste criteriile ce trebuie
îndeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui
depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate în fiecare clasa de depozit de
deseuri si aproba normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a
deseurilor, criteriile de acceptare a deseurilor si lista nationala de deseuri acceptate
pentru fiecare clasa de depozit;
•
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004
privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (Monitorul
Oficial nr. 86 din 26.01. 2005), completata si modificata prin Ordinul nr.
1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005), ce aproba normele tehnice
privind depozitarea deseurilor, constructia, exploatarea, monitorizarea si
închiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-tratarea/tratarea levigatului
de la depozitele de deseuri în concordanta cu actele juridice în vigoare privind
calitatea apei;
•
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005
privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a
deseurilor, respectiv depozitare si incinerare deseurilor (Monitorul Oficial nr. 1180
din 28.12.2005), ce reglementeaza conditiile pentru închiderea depozitelor de
deseuri, a incineratoarelor spitalicesti si eliberarea permiselor pentru închiderea
acestor instalatii; completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008 (Monitorul Oficial
nr. 425/06.06.2008)
•
Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si
Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor (Monitorul Oficial nr. 954
/18.10.2004); modificata cu Hotararea Guvernului nr. 358 din 11/04/2007
(Monitorul Oficial, nr. 271 din 24/04/2007)
•
Ordinul comun al ministrului mediului si gospodarii apelor si al
ministruli integrarii europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor
Regionale de gestionare a deseurilor (Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007).
•
Ambele acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planului
National de Gestionare a Deseurilor continând o prognoza, obiective si tinte, un
plan de actiune si alternative pentru atingerea obiectivelor si tintelor propuse, în
ceea ce priveste deseurile municipale, inclusiv deseurile de ambalaje si deseurile
biodegradabile.
Ambalaje si deseuri de ambalaje
•
Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 639 din 20.07.2005), modificata si
compeltata prin H.G. 247/2011, ce reglementeaza gestionarea ambalajelor si
deseurilor din ambalaje, stabilind obiective si tinte nationale privind
valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje;
•
Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005 aprobata si modificata de Legea nr.
105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu (Monitorul Oficial nr. 393 din 8.05.

2006) - aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si importatorii de bunuri
ambalate daca acestia nu îndeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind
gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje;
•
Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 128/2004 privind
aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene
armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) - Aproba lista ce include standardele
românesti armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje si la
deseurile din ambalaje;
•
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 927/2005
privind procedurile de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseurile din
ambalaje (Monitorul Oficial nr. 929 din 18.10.2005) - aproba procedura de
raportare a informatiilor privind ambalajele si deseuri din ambalaje;
•
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.
1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a
operatorilor economici în vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea
obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje (Monitorul
Oficial Partea I, nr. 27 din 12.01. 2006), (care abroga OM Nr 338/13.08.2004 al
MMGA si Nr 625/31.08.2004 al MEC) - reglementeaza procedurile si criteriile de
acordare a permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua responsabilitatile
privind atingerea tintelor de reciclare si valorificare a bunurilor ambalate,
completate si modificate prin Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi
Apelor nr. 194/360/1325/2006 (Monitorul Oficial nr. 499 din 8.06.2006, Ordinul
nr. 968/2006 (Monitorul Oficial nr. 836/11.10.2006) si Ordinul nr. 1207/2007
(Monitorul Oficial nr. 740/01.11.2007).
Deseuri de echipamente electrice si electronice
Hotarârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (Monitorul Oficial nr. 491 din 10.06.2005) - transpune cerintele
Directivelor Europene, obiectivele si tintele ce trebuie atinse gradual.
Responsabilitatea finantarii colectarii/transportului si eliminarii DEEE din
gospodarii si de la ceilalti utilizatori revine producatorilor care introduc EEE pe
piata dupa 31.12.2006;
•
Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 901/2005 privind
aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice
si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea
personalul din punctele de colectare (Monitorul Oficial nr. 910 din 12.10.2005) aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate si contaminate în
conditii de siguranta pentru sanatatea personalului ce deserveste punctele de
colectare;
•
Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea
procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în

vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de
colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice
si electronice (Monitorul Oficial nr. 161 din 21.12.2005, modificat prin Ordin
comun al MMGA si MEC 1269/2006 (Monitorul Oficial nr. 1012 din 20.12.2006)
- reglementeaza procedura si criteriile de evaluare si autorizare a entitatilor
colective ce preiau responsabilitatea de atingere a tintelor anuale de la producatorii
si importatorii de echipamente electrice si electronice; modificat prin O.M. nr.
910/2007;
•
Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de
înregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind
echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si
electronice (Monitorul Oficial nr.1 din 3.01.2006); Modificat ci completat prin
ordinul nr. 706/2007 (Monitorul Oficial nr. 307/09.05.2007)
•
Hotarârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor
substante periculoase în echipamentele electrice si electronice (Monitorul Oficial
nr 822 din 12.09.2005) - reglementeaza regimul de introducere pe piata a EEE ce
contin substante periculoase; de la 1.01.2007 este interzisa introducerea pe piata a
EEE ce contin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB si DEPB; Anexa hotararii fiind modificata
prin Ordinul MMDD nr. 1226/1771/2007 (Monitorul Oficial nr. 626/12.09.2007) si
Ordinul 1771/2007 (Monitorul Oficial nr. 626/12.09.2007) completata prin Ordinul
nr. 344/2009 (Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009) si Ordinul nr. 732/2009
(Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009)
•
Hotarârea Guvernului nr. 816/2006
•
Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE
introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006 (Monitorul Oficial nr.608 din
13.07.2006) - reglementeaza tipul si masurile etichetelor pentru diferite bunuri,
introduse pe piata dupa 31 Dec 2006, precum si identificarea producatorului.
Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare
Legislatia nationala aplicabilă care reglementează organizarea si
functionarea serviciilor de salubrizare este în principal urmatoarea:
•
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
•
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
•
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
•
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare aduse prin OUG nr. 13/2008 - lege generală,
ce - asigura cadrul legislativ in domeniul serviciilor publice din Romania cu privire
la infiintarea, organizarea, gestionarea si controlul serviciilor comunitare de
utilitati publice;

•
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare aduse prin OUG nr. 92/2007 şi Legea nr.
224/2008 – lege specială, ce stabileste cadrul juridic unitar privind înfiintarea,
organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul
functionarii serviciului public de salubrizare al localitatilor; se aplica serviciului
public de salubrizare al comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al
sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare;
•
Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea asezarilor
urbane si rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile si
responsabilitatile ce revin autoritatilor publice locale, institutiilor publice,
intreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat în asezarile urbane si
rurale;
•
Legea 98/2016 privind achizițiile publice ;
•
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
•
Ordonanţa Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi care aprobă Normele
pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului IID, cu modificările şi
completările ulterioare;
•
Hotararea de Guvern Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
•
Hotărârea nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare
a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor;
•
Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, ce
stabileste: Unitatea Centrala de Monitorizare responsabila cu monitorizarea si
evaluarea stadiului de implementare a “Strategiei Nationale privind dezvoltarea
serviciilor comunitare pentru utilitatile publice”; responsabilitati clare pentru
Ministerul Afacerilor si Internelor si pentru autoritatile judetene si locale privind
elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deseurilor; Fondurile IID
(fonduri pentru dezvoltare, întretinere si reabilitare) pentru agentii economici care
dezvolta proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri
europene nerambursabile;
•
Ordinul nr. 1364/2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi
Ordinul nr. 1499/2006 al Ministerului Integrării Europene privind aprobarea
planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
•
Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC);

•
Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Utilizatorii serviciilor publice de salubritate
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, utilizatorii serviciului de
salubritate sunt :
•
comunitatile locale considerate în întregul lor sau comunitatile locale
componente ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, în cazul activitatilor de
interes general a caror contractare se realizeza de autoritatile administratiei publice
locale;
•
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 Consiliului Judetean,
Consiliilor locale și a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, pe baza
regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si
aprobat prin ordin al presedintelui acesteia, cu respectarea conditionalitatilor care
au stat la baza aprobarii proiectului.
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.
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.
Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor
de utilizatori directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare, urmatoarele
obligatii:
•
sa respecten prevederile regulamentului serviciului clauzele contractului de
prestare a serviciului;
•
sa achite obligatiile de plata, în conformitate cu prevederile contractului de
prestare a serviciului;
•
sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare
si al utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor;
•
sa asigure preselectarea pe categorii a deseurilor reciclabile, rezultate din
gospodariile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si
depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul de salubritate, numai în
locurile special amenajate;

•
alte obligatii prevazute în Legea nr.51/2006 care fac referire la serviciul de
salubrizare.

Concluzii privind sistemul actual de gestionare a deseurilor
Actualul sistem de gestionare a deseurilor nu este nici unitar, nici suficient si
nici eficient, intrucat nu acopera cantitativ cu servicii de calitate necesitatile de
salubrizare ale judetului si nu ofera posibilitatea indeplinirii tuturor obligatiilor
asumate de Romania in domeniul managementului deseurilor. Principalele
deficienţe constatate sunt urmatoarele:
•
Echipamentele în uz sunt depasite sau inadecvate pentru colectare selectivă;
•
Cea mai mare parte a cantitatilor de deşeuri colectate este depozitată,
inclusiv fracţiile ce ar putea fi reciclate si/sau valorificate;
•
Insuficienta serviciilor de colectare selective.
Toate depozitele existente în judeţ, cu exceptia celui de la Balteni, sunt
neconforme si au un impact negativ asupra mediului datorita cantitatilor
semnificative de levigat ce ajunge neepurat in apele subterane şi de suprafaţă,
precum si datorita poluarii aerului şi riscurilor pentru sănătate.
•
Orașul Corabia nu şi-a îndeplinit până în prezent ţintele stabilite pentru
reciclarea deşeurilor de ambalaje, si nici cele pentru devierea de la depozitare a
deseurilor biodegradabile, existand riscul penalităților și amenzilor comunitare,
daca nu se iau măsurile specifice necesare;
•
Serviciile de gestionare a deşeurilor sunt subfinantate si nu aplică principiul
„poluatorul plăteşte“;
•
Publicul nu constientizează suficient problemele legate de deşeuri şi nici nu
exista consultanta si expertiza suficienta in domeniu.
•
Gradul de incasare a tarifelor este necorespunzator, iar veniturile
operatorilor sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor de investitii si operare la
un nivel de calitate acceptabil.
Delegarea managementului serviciilor
•
Delegarea managementului serviciului de salubrizare catre operatori se va
realiza prin licitatii publice. Contractele de delegare vor fi atribuite de ADI sau de
CJ Olt, în numele şi din partea primăriilor implicate membre ale ADI sau de către
orașul Corabia pentru operatorul local. Membrii ADI au acordat împuternicirea
necesară, acordată prin propriul statut şi prin deciziile Consiliului Local de
aprobare a asociaţiei. Contractul de delegare care va acoperi exploatarea
depozitului si a facilitatilor existente va fi semnat între CJ şi operatorul privat.
Pentru activitatea de colectare si transport la facilitatile de sortare si transfer
contractul va fi semnate între ADI şi diferiţi operatori privaţi pentru colectarea şi
transportul deşeurilor, acoperind zonele din jurul staţiilor de transfer.Pentru
celelalte activități prevăzute în regulamentul serviciului de salubrizare, contractual
de delegare va fi semnat de către Orașul Corabia cu operatorul local de salubrizare.

•
Conform cerintelor POS Mediu, pentru a se administra eficient resursele
viitoare disponibile pentru gestionarea deşeurilor municipale, serviciile pentru
implementarea proiectului şi pentru colectarea, transportul, transferul, tratarea şi
depozitarea deseurilor vor fi stabilite pe baza procedurilor de licitaţie publică.
TAXA/TARIFUL DE SALUBRITATE
Prin Poiectul finanțat prin POS Mediu s-a agreat stabilirea unui sistem de
tarife pentru SMID din judeţul Olt, pe baza principiilor care se regăsesc în statutul
ADI, care vor include costurile de administrare, de operare şi de investiţii.
În ceea ce priveşte producătorii de deşeuri, s-a propus stabilirea unei taxe de
salubritate — vizând producătorii de deşeuri solide — pe criteriul zonei în care îşi
au aceştia domiciliul (mediul rural sau urban). Deoarece nu este fezabil să se
măsoare cantităţile de deşeuri menajere generate în prezent la nivelul
gospodăriilor, se propune ca taxa să fie aplicată per persoană. Aceasta va reflecta
principiul „generatorul plăteşte”, potrivit căruia cel care generează cantităţi mai
mari de deşeuri (de ex., locuitorii zonelor urbane, unde generarea pe cap de
locuitor este mai mare decât în mediul rural) plăteşte mai mult decât acela care
generează mai puţine (de ex., locuitorii din mediul rural).
Cu privire la deşeurile produse de utilizatorii comerciali, industriali şi
instituţionali (ICI), se propune ca aceştia să plătească o taxă de salubrizare direct
către CL, în conformitate cu taxa de salubrizare stabilită prin SR 13400: 2007.
Ulterior, există posibilitatea să se stabilească o taxă a cărei contravaloare va fi
plătită de utilizatorii ICI către CL, în conformitate cu taxa urbană de salubrizare
(tarif per tona de deşeuri) şi cu cantitatea de deşeuri generate pe an.
Taxa va acoperi toate costurile administrative, operaționale, de întreținere și
de investiție legate de sistemul de management al deșeurilor. Taxa va fi colectată
de Consiliile Locale, care vor asigura plata operatorilor serviciului, pe baza
avizului dat de ADI OLT-ECO sau in functie de cadrul legal existent vor varsa
sumele colectate de la populatie catre ADI, iar acesta va efectua plati catre
operatori, și resursele financiare pentru constituirea Fondului IID de către
proprietarii infrastructurii puse la dispoziția operatorilor.
La nivelul aplicatiei de finanate a fost realizată o analiză a diferitelor opţiuni pentru
tarifele de colectare şi, în baza acesteia, s-a stabilit următorul mecanism de plată:
•
O taxă de salubrizare, colectată de municipalităţi de la utilizatori – populație,
agenți economic și instituții publice, care va acoperi costurile pentru colectarea
deşeurilor, transport şi administrarea la staţia de transfer, transportul deşeurilor la
depozite, administrarea CMID şi toate celelalte cerinţe financiare necesare pentru a
asigura sustenabilitatea sistemului de management al deşeurilor şi să poată acoperi
planul investiţional.
•
Operatorii de colectare vor fi plătiţi din bugetele locale cu o sumă globală, în
funcţie de eficienţa şi eficacitatea operatorului (determinate cu ajutorul
indicatorilor de performanţă stipulaţi în contractele de delegare) și măsurătorile
efectuate pe podurile cântar.

•
Operatorul CMID şi al staţiilor de transfer va fi plătit din bugetele CL cu o
sumă în conformitate cu eficienţa şi eficacitatea operatorului (determinate cu
ajutorul indicatorilor de performanţă stipulaţi în contractele de delegare) și
măsurătorile efectuate pe podurile cântar.
La stabilirea nivelului veniturilor din cadrul proiectului s-a avut în vedere
necesitatea constituirii unor fonduri care să permită in principiu întreținerea,
înlocuirea și eventuala dezvoltare (fondul IID) a infrastructurii serviciului. În acest
mod se va asigura respectarea prevederilor OUG 198/2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Pentru determinarea acestor venituri se vor avea în vedere prevederile HG
Nr. 2139 din 30-noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
În cadrul taxei ce va fi plătită de către beneficiarii sistemului (populație,
instituții și agenți economici) se va stabili o componentă, determinată pe baza
prevederilor legale de mai sus, care va asigura înlocuirea și eventuala dezvoltare a
infrastructurii si care va fi vărsată de către în contul proprietarilor infrastructurii
pentru constituirea fondului IID, in cazul facilitatilor create/dobandite prin proiecte
finantate prin fonduri europene nerambursabile, sau pentru plata redeventei pentru
bunurile puse la dispozitie.
MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA SERVICIILOR
Motive de ordin institutional
Principalul motiv care duce la necesitatea delegării serviciilor este dat de
condiționalitățile POS Mediu, reflectate corespunzător in Contractul de finanțare
încheiat între Consiliul Județean Olt si Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de
Management.
Condiționalitățile cuprinse în anexele Contractului de finanțare (Studiu de
fezabilitate, Cererea de finanțare și Analiza instituțională) stabilesc obligativitatea
delegării serviciilor unor operatori desemnați în urma unor proceduri competitive
de achiziție publică.
Fezabilitatea economico – financiară
Estimarea costurilor și veniturilor pe întreaga perioada de delegare inclusiv
identificarea și cuantificarea financiară a riscurilor trebuie să conducă la stabilirea
unor taxe reale și acceptate de toți utilizatorii. În analiza fezabilității economice,
principalul indicator pe care il urmăresc toti utilizatorii il constitue taxa practicată.
Aplicarea de catre operator a prețurilor și taxelor aprobate este obligatorie.
Prețurile și taxele avizate trebuie să respecte următorele cerințe:

1.
Asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și
indicatorii de performanță stabiliți .
2.
Realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile
furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și
beneficiile asumate de părțile contractante.
Art. 28, alin. 2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, actualizată, prevede că „investiţiile realizate de operatori de drept
privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceştia pe durata
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”. La alin. 3 al
aceluiaşi articol se prevede că ”investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de
salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat
constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea
operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi revin de drept la
expirarea contractului gratuit şi libere de orice sarcini unităţilor administrativ –
teritoriale fiind integrate domeniului public al acestora.
În contractul de delegare a gestiunii se vor menţiona bunurile de retur,
respectiv modul de repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator până la
încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare”.
Argumente care stau la baza concesionării prin licitație publică a serviciului
de salubrizare:
- conform criteriilor de selecție, ofertanții vor primi puncte la evaluare pentru
angajarea forței de muncă pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de
șomeri și, implicit, la o creștere a puterii de cumpărare;
- creșterea veniturilor bugetului local datorită atragerii de investitori în zonă odată
cu dezvoltarea infrastructurii;
- crearea de locuri de muncă pentru profesii variate și nivele de pregătire diferite muncitori necalificati până la ingineri cu experiență;
- recalificarea populației tinere.
Având în vedere încasările din prestarea serviciilor de delegare precum şi
cheltuielile necesare administrării serviciului de salubrizare, rezultă că delegarea
este fezabilă din punct de vedere economic.
Motive de mediu
În cazul gestiunii directe, realizată prin intermediul unor operatori de drept
public – compartimente organizate în structura autorităților adminitrației publice
locale sau servicii subordonate – operatorul nou înființat nu va avea experiența
necesară operării unor astfel de instalații, existând riscul, mai ales la începutul
activității, apariției de neconformități.
Altfel, în cazul gestiunii delegate, va fi vizată selectarea unui operator cu
experiență în domeniu, criteriile de selecție ce vor fi propuse în Documentația de
atribuire putând favoriza operatorii care au implementat sistemul ISO 9001 și/sau

14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune într-o performanță ridicată în ceea ce
privește managementul mediului.
Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune directă sau delegată),
operatorul public sau privat va opera în limitele actelor de reglementare a activității
emise de autoritățile de mediu competente, neputând exista derogări de la
încadrarea în limitele stabilite de acestea.
Practic, alegerea opțiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator
cu o mai mare experiență în domeniu, și care va putea gestiona activitatea în
condițiile unui management performant al calității mediului.
Motive sociale
Urmând raționamentul prezentat mai sus, din punct de vedere al protecției
sănătății populației, alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferată deoarece
asigură selectarea unui operator cu experiență în domeniu, care va aplica standarde
ridicate de protecție a mediului, implicit a sănătății populației rezidente.
Oricum, indiferent de modul de operare ales, operatorul va opera în limitele
actelor de reglementare a activității emise de autoritățile competente privind
protecția muncii, neputând exista derogări de la încadrarea în limitele stabilite de
acestea.
Concluzii
Având în vedere condiționalitățile de mai sus se impune ca gestiunea servciului să
se realizeze prin modalitatea gestiunii delegate. Condiționalitățile care au stat la
baza aprobării proiectului impun de asemenea ca pentru prestarea serviciilor care
au fost vizate de proiect să se încheie un contract atribuit în urma unei proceduri
competitive de achiziție publică.
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