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STUDIU DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea soluţiilor optime de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș,
Judeţul Harghita
I. GENERALITĂŢI
Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
cuprinde totalitatea activităţilor privind precolectarea selectivă, colectarea, transportul şi depozitarea
controlată a deşeurilor municipale, desfăşurate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, sub
conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul
asigurării nivelului de salubrizare pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale şi agenţi
economici.
Asigurarea curăţeniei şi igienei publice este o cerinţă majoră şi indispensabilă impusă de normele
europene şi slicitată în permanenţă de către cetăţeni. Din acest motiv este necesar ca serviciul de
salubrizare să fie cât mai aproape de cetăţean şi să poată fi controlat mai îndeaproape de reprezentanţii
autorităţilor administraţiei publice locale care au sarcina permanentă să administreze şi să monitorizeze
toate aspectele legate de activitatea desfăşurată de operatori.
Prezentul studiu are la bază prevederile actelor normative de referinţă privind gestionarea şi
prestarea serviciului public de salubrizare în localităţi, stabilite prin :
Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată;
Legea 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată de
Legea 99/2014 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Legea 98/2016 - Legea privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
HG 395/2016 privind Normele de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare.
OUG 211/2011- privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
OG 21/2002- privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
Legea nr.31/1990 - societăţilor comerciale, republicată;
HG 857/2011- privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii
publice;
HG 527/2013- 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.N.R.S.C. nr. 112 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Contractuluicadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.111 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de
sarcini- cadru al serciciului de salubrizare al localităţilor;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 24 martie 2015 privind aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare al localităţilor;

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109 din 09 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor.
Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Hotărârea Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor
pentru serviciile comunitare de utilităţi publice;
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 56 /2020 privind aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita, prin care au fost
aprobate și tariful și taxa de salubrizare la nivelul comunei Gălăuțaș
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 99/2019 privind aprobarea ”Protocolului de
colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambaaje
din fluxul municipal în unitatea administrativ-teritorială comuna Gălăuțaș”.
Protocolul nr.5017/29.11.2019 de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de
colectare și valorificare a deșeurilor de ambaaje din fluxul municipal în unitatea administrativ-teritorială
comuna Gălăuțaș.
Aceste acte normative stabilesc un cadru juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie
îndeplinite în procesele de administrare, operare şi gestionare a acestui serviciu.
În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008, precum şi ale Legii
serviciului de salubrizare nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţarea,
organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de salubrizare constituie
obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Potrivit prevederilor acestor acte normative prestarea activităţilor aparţinătoare serviciului de
salubrizare poate fi efectuată numai prin operatori economici autorizaţi de către autoritatea competentă,
respectiv cei posesori ai licenţei emise din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC).
Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza
următoarelor principii:
- protecţia sănătăţii populaţiei;
- responsabilitatea faţă de cetăţeni;
- conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
- asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
- tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
- nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor;
- transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
- administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor publice;
- securitatea serviciului;
- dezvoltarea durabilă;
- protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
- asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei;
- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale;
- participarea şi consultarea cetăţenilor;
- liberul acces la informaţiile privind serviciul de salubrizare.

II. OBIECTUL ŞI SCOPUL STUDIULUI
Obiectul studiului: Gestiunea serviciului public de salubrizare în comuna Gălăuțaș
Potrivit prevederilor art. 23 alin (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006 – „Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare
şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile
stabilite de autorităţile administratiei publice locale”.
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:
a) gestiune directă
b) gestiune delegată
Alegerea formei de gestiune a serviciului se face prin hotãrâre adoptatã de autoritãțile
administratiei publice locale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai
bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi de mărimea şi complexitatea sistemului.
Scopul studiului : Prezentul studiu de fundamentare are ca scop analiza tehnico-economică şi de
eficienţă a soluţiilor de operare a serviciului public de salubrizare, în vederea fundamentării şi stabilirii
modalităţii optime de gestiune şi prestare a acestuia, prin:
- dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de salubritate;
- dimensionarea parametrilor de performanţă şi a costurilor necesare pentru realizarea unui serviciu
calitativ,
- identificarea, după caz, a investiţiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de salubrizare
pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale - stabilirea duratei contractului.
Prezentul studiu are şi scopul optimizării serviciului de salubritate pe raza teritoriului
administrativ al comunei Gălăuțaș, în vederea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului.
Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin (3) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor republicată la data de 08 sept. 2014 în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8
septembrie 2014, Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheţ;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
i) 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.

Având în vedere faptul că, prin această lege republicată, modificată şi completată prin Legea nr.
99/2014 s-au dat activităţilor serviciului de salubrizare o denumire modificată şi în acelaşi timp Caietul
de sarcini – cadru aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRSC 111/2007 îşi păstreză valabilitatea, în
acestă situaţie prin prezentul studiu, raportat la condiţiile concrete ale comunei Gălăuțaș s-au identificat
numai acele activităţi a căror delegare de gestiune în etapa actuală se consideră a fi oportună, cu
folosirea denumirilor actualizate prin Legea nr. 99/2014.
Astfel obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi
oportunităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru următoarele activităţi pe
teritoriul administrativ al comunei Gălăuțaș:
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;
Se menţionează că, activităţile serviciului de salubrizare precum: - măturatul, spălatul, stropirea
şi întreţinerea căilor publice; - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea nu fac
obiectul studiului de oportunitate, în această etapă în condiţiile existente în comună nefiind oportună
delegarea acestora împreună cu celelalte activităţi de salubrizare. Aceste activităţi fiind periodice sau
ocazionale, ele vor fi organizate în funcţie de necesităţile efective de moment, fiind mai rentabilă
această soluţie.
Analiza diferitelor modalităţi de gestiune a serviciului de salubrizare :
a) gestiunea directă reprezintă modalitatea prin care autoritatea administratiei publice locale adoptă o
hotărâre de dare în administrare a serviciului şi îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi
responsabilităţile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului aferent acestuia.
Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţti la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârii de dare în administrare adoptate. Aceşti operatori pot
fi :
1.)compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului;
2.)servicii publice de interes local fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale;
3.)servicii publice de interes local cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale.
În actualul sistem de organizare al Comunei Gălăuțaș nu există înfiinţată nici o structură
potrivit prevederilor de mai sus, iar posibilitatea înfiinţării unor astfel de compartimente sau servicii
publice în situaţia actuală este exclusă datorită faptului că pe de o parte numărul personalului de
angajaţi este limitat, iar pe de altă parte investiţiile necesare inzestrării şi dotării acestor compartimente
depăşesc substanţial posibilităţile bugetului local.
În altă ordine de idei, obţinerea licenţei de operare pentru toate activităţile impuse a fi efectuate în cadrul
serviciului de salubrizare al comunei ar necesita timp îndelungat datorită condiţiilor specifice şi
criteriilor pretenţioase pretinse a fi îndeplinite de operatori în vederea obţinerii licenţelor. Prin urmare
această modalitate de gestiune nu poate fi aplicată în cazul comunei Gălăuțaș.

b) gestiune delegată
Delegarea gestiunii reprezintă modalitatea, prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia
sau mai multor operatori ( titulari de licenţă ), în condiţiile legii, atât gestiunea propriu zisă a serviciului
sau a unei activităţi din sfera serviciului a cărui / cărei răspundere o are, cât şi concesiunea infrastructurii
aferente acestuia/acesteia. Delegarea gestiunii serviciului/activităţii implică dreptul şi obligaţia
operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii
delegate.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administratiei publice locale transferă, în totalitate sau numai
în parte, drepturile şi obligaţiile cu privire la asigurarea serviciului public de salubrizare, împreună cu
administrarea şi exploatarea sistemului aferent, unui operator economic de profil care poate fi societate
comercială cu capital public, privat sau mixt. În cazul gestiunii delegate, autorităţile administratiei
publice locale păstrează, în cadrul competenţelor ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile
privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a
supraveghea modul în care se realizează serviciile delegate, respectiv:
a.) modul de respectare a obligaţiilor contractuale asumate de către operatori, înclusiv în relaţiile
cu utilizatorii;
b,) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c.) respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat/furnizat;
d.) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funţiune, modernizare sau
dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice;
e.) modul de stabilire, formare, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de
utilităţi publice.
În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia să asigure elaborarea şi aprobarea un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi
stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii.
III.DATE GENERALE ALE DELEGĂRII :
Delegatar:: Comuna Gălăuțaș, prin consiliul local, cu sediul în localitatea Gălăuțaș, Str. Sat Gălăuțaș
nr. 1, judeţul Harghita, tel. 0266345604, fax 0266345712, e-mail:galautas@hr.e-adm.ro
, cod fiscal: 4367981, reprezentant legal Țăran Radu, având funcţia de primar.
IV. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII
a) Descrierea activităţilor supuse delegării gestiunii , prin contract de achiziție publică de prestări
servicii.
Serviciul public de salubrizare care urmează să facă obiectul delegării gestiunii, prin achiziție
directă, este situat în raza administrativ-teritorială a comunei Gălăuțaș.
Serviciul public de salubrizare menajeră, în prezent se realizează prin exploatarea instalaţiilor şi
dotărilor componente ale sistemului de salubrizare, cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare
cu privire la igienă, sănătate publică şi protecţia mediului.

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul unui
operator licenţiat în condiţiile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată.
Operatorul, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, au obligatia de a lua măsuri pentru
informarea, responsabilizarea, educarea şi conștientizarea populaţiei cu privire la necesitatea
preselectării şi valorificării deşeurilor, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: massmedia scrisă
şi audio-vizuală, broşuri, pliante, afişe.
Sistemul public de salubrizare menajeră asigură:
- colectarea şi transportul separat a deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora;
- predarea pentru depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
De asemenea, în vederea asigurării igienei, sănătăţii publice şi respectării normelor de mediu în vigoare,
serviciul cuprinde şi activităţi de dezinfectare a europubelelor utilizatorilor precum şi a mijloacelor de
transport şi colectare a deşeurilor solide.
Colectarea poate fi efectuată selectiv, prin depozitarea în containere adecvate deşeurilor de sticlă,
plastic, hârtie, separat de deşeurile menajere propriu-zise. În prezent în comuna Gălăuțaș se realizează
colectare selectivă a deşeurilor într-o proportie neglijabilă, colectarea deşeurilor solide şi a celor
asimilabile acestora se realizează la gospodării individuale în europubele de capacitate de 120 litri, sau
în saci de plastic puse la dispoziţie de către operator.
Pentru promovarea colectării selective a deşeurilor sunt amplasate eurocontainere de capacitate de 1.1
mc pentru colectarea selectivă de plastic, hârtie, sticlă şi metale, numărul cărora va trebui să crească în
mod treptat.
Colectarea deşeurilor municipale este activitatea prestată de către operator, ce constă efectiv în
încărcarea deşeurilor menajere din punctele de colectare ( gospodăriile individuale şi cele ale
persoanelor juridice). În desfăşurarea acestei activităţi operatorul trebuie să respecte prevederile
Ordinului 536/1997 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de colectare
a deşeurilor menajere se desfăşoară conform programelor stabilite în concordanţă cu nevoile populaţiei
şi ale persoanelor juridice.
Această activitate cuprinde inclusiv colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor
voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.), care se efectuează in cadrul
unor actiuni de curatenie generala, periodice, conform specificatiilor autoritatii locale. Organizarea
acestor acţiuni se face de regulă trimestrial sau ocazional, la unele solicitări concrete provenite de la
populatie sau agenţi economici.
Transportul deşeurilor menajere se face de către operator la cel mai apropiat depozit de deşeuri
euroconform, depozit autorizat care corespunde normelor europene, denumit „depozit conform”.
În cazul colectării selective a deşeurilor menajere deşeurile reciclabile vor fi valorificate în condiţiile
legii.
Operatorul are obligaţia spălării mijloacelor de transport şi dezinfectarea acestora.
b) Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii delegării serviciului de salubrizare prin achiziție
directă
Prezentul studiu de oportunitate se realizează în vederea analizării situaţiei actuale şi a
oportunităţii de delegare a serviciului public de salubrizare.
Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:
respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost amornizate cu
legislaţia UE;

necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de calitate, modernizarea
infrastructurii şi sistemului logistic existent;
necesitatea modernizării sistemului de gestionare a deşeurilor;
dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos locuitorilor comunei
Gălăuțaș
b.1 Identificarea nevoilor de salubrizare
b.1.1 Grupurile de interes
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare în comua Gălăuțaș sunt:
a). Utilizatori/beneficiari ai serviciilor de salubrizare:
- casnici: persoane fizice- locuitori ai comunei;
- agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei;
- instituţii publice din comuna Gălăuțaș
b). Comuna Gălăuțaș, care are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de către
operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul şi urmărirea activităţii de salubrizare
efectuată de către operator.
c). Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, din care:
- Garda de Mediu- printre atribuţiile căreia se numără urmărirea şi controlul aplicării de către persoane
fizice şi juridice a reglementărilor privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile,
dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările prevederilor actelor normative în
domeniul protecţiei mediului;
- Agenţia de Protecţia Mediului Harghita - printre atribuţiile căreia se regăsesc coordonarea şi urmărirea
stadiului de indeplinire a obiectivelor din strategia de gestionare a deşeurilor, colaborînd cu autorităţile
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 Harghita are ca sarcină realizarea controlului de stat al respectării
condiţiilor igienico - sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii publice;
- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C.- având atribuţii de pregătire a pieţei serviciilor publice de gospodărire comunală pentru
intrarea pe piaţa comunitară, promovarea concurenţei şi a unei privatizări controlate pe piaţa serviciilor
publice comunale.
b.1.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate
În 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 şi de risc determinate de deşeurile urbane şi industriale, în ordinea în care
sunt percepute de populaţie, sunt:
modificări de peisaj şi disconfort vizual;
poluarea aerului;
poluarea apelor de suprafaţă în cazul depozitării deşeurilor în apropierea râurilor (pe malul
acestora);
poluarea pânzei freatice prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate din 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 în realizarea activităţii de salubrizare în comuna Gălăuțaș
au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează:
a).Utilizatorii serviciului de salubrizare:

- să nu le fie afectată sănătatea cetăţenilor din cauza poluării aerului, apelor şi solului;
- prestarea serviciului să se efectueze în condiţii impecabile cu costuri cât mai reduse.
b). Comuna Gălăuțaș are ca obiective/nevoi:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor de
salubrizare;
- dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului înconjurător;
- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încât să satisfacă nevoile populaţiei, ale instituţiilor
publice şi ale agenţilor economici.
c). Prestatorul de servicii de salubrizare:
- realizarea unui profit în urma prestării serviciilor de salubrizare, în condiţiile păstrării unui echilibru
cost/beneficiu acceptabil;
- prestarea serviciilor în condiţii de calitate;
- dobândirea unui climat general de mulţumire în rândurile utilizatorilor
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.N.R.S.C.
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.
b.) Motivele de ordin economic, financiar şi de mediu care justifică delegarea gestiunii .
În contextul ridicării continue a nivelului de performanţă în administraţie locală, activitatea
autorităţilor administraţiei publice , pe lângă sarcinile de administrare propriu-zise stabilite prin actele
normative specifice, trebuie să fie caracterizată şi de un management economic bazat pe o eficienţă
sporită, care se referă şi la modul în care serviciile comunitare de utilităţi publice sunt administrate şi
exploatate, în folosul general al cetăţenilor. Autorităţile administraţiei publice locale, în calitatea lor de
organe răspunzătoare pe plan local pentru serviciile publice comunitare, au sarcina să acţioneze în mod
concret pentru asigurarea îndeplinirii, la nivelul pretins, a acestei funcţiuni.
În acest context, este necesară promovarea unei gestionări bazate pe eficienţă şi profesionalism a
serviciului public de salubrizare, cu realizarea unei creşteri calitative a acestuia.
În comuna Gălăuțaș , în situaţia actuală gestiunea serviciului de salubrizare este delegată către un
operator economic de profil, însă contractul de delegare a gestiunii expiră în curând.
Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciului la un nivel de calitate cel puţin echivalent cu cel
existent, se necesită în mod evident prestarea acestui serviciu de către un operator dotat cu utilaje şi
echipamente speciale moderne şi performante şi capacitate profesională ridicată. Evitarea în continuare
a unei majorări a tarifului pentru utilizatori poate fi realizată doar prin creşterea nivelului de performanţă
al serviciului, prin aplicarea metodelor şi tehnologiilor moderne.
În altă ordine de idei, prin prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se precizează în mod imperativ că, furnizarea acestor servicii se
poate efectua numai de către firme specializate, posesoare de licenţă ANRSC şi respectiv asigurarea
depozitării deşeurilor într-un depozit legal autorizat.
În fine, creşterea continuă a nivelului pretenţiilor pe planul prestării serviciiului de salubrizare
impune ca modalitatea de prestare a acestui serviciu în comuna Gălăuțaș să fie stabilită, prin
delegarea gestiunii serviciului, prin concesionare, în urma unei licitaţii publice, prin care se crează
premisele necesare menţinerii sau, eventualei diminuări a tarifului actual.

Motive de ordin economico-financiar
Argumentele care stau la baza contractării directe a serviciului de salubrizare constau din:
- asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene care să corespundă normelor naţionale şi ale
UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu asigurarea de personal suficient şi adecvat , dotări
corespunzătoare cu investiţii adecvate, iar Primăria comunei Gălăuțaș nu deţine sursele necesare
realizării serviciului de salubrizare (dotări, personal, licenţă A.N.R.S.C, etc.).
- asigurarea colectării selective de la populaţie şi agenţi economici, ceea ce înseamnă avantaje financiare
pentru cei care participă.
- modalitatea de facturare şi încasare pentru serviciul de salubritate în comuna Gălăuțaș o să se efectueze
prin facturare şi încasare de către operatorul de salubritate direct de la Comuna Gălăuțaș şi de la agenţii
economici a taxei/tarifului de salubritate. Operatorul economic care prestează aceste servicii de
salubrizare va fi determinat să aplice un tarif cât mai scăzut, întrucât prin aplicarea criteriului de
atribuire a contractului de achiziție, prețul cel mai scăzut, ceea ce va duce la un grad de suportabilitate
a acestui serviciu de către utilizatori.
Concluzii privind fezabilitatea economică: delegarea gestiunii serviciului este fezabilă din punct de
vedere economic, având în vedere faptul că comuna Gălăuțaș, prin aprobarea aplicării unor tarife
fundamentate, autoritatea publică locală se va asigura că şi concesionarul serviciilor va fi în măsură să
susţină condiţiile de delegare pe toată perioada acesteia.
Motive legate de protecţia mediului
Având în vedere prevederile OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, modificată şi
aprobată prin Legea nr. 265/2006, 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:
- înbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei,
- 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,
- adoptarea de măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea
curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri,
- îndeplinirea responsabilităţilor şi obligaţiilor privind protecţia mediului, prescrise de Legea
nr.132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, urmărindu-se astfel,
creşterea gradului de informare şi de conştientizarea, dar şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor
şi a cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.
- obligativitatea folosirii unor utilaje conform criteriilor de performanţă stabilite, care va duce la
realizarea unui nivel scăzut de poluare al comunei, colectarea realizându-se cu utilaje cu sistem închis,
ce nu va permite împrăştierea deşeurilor în timpul trasportului.
Motive de ordin social
Prin adoptarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică prin achiziție directă a
serviciului de salubrizare, se vor putea obţine următoarele beneficii:
- selectarea unui operator economic care să ofere raportul optim între preţ mic şi calitate ridicată a
serviciilor de salubritate,
- creşterea calităţii serviciilor de salubritate, datorită selecţionării operatorului pe baza unor criterii care
vor evalua indicatorii de performanţă ai acestuia,

- asigurarea serviciilor de salubritate astfel încăt să se asigure servicii tuturor utilizatorilor, generatori de
deşeuri menajere şi deşeuri asimilabile deşeurilor menajere, de pe teritoriul administrativ al comunei
Gălăuțaș,
- menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii, prin introducerea obligativităţii
tuturor locuitorilor din comuna Gălăuțaș de a avea contract încheiat pentru prestarea serviciilor de
salubritate, în urma acestei activităţi rezultând o localitate mai curată;
- prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare populaţia va beneficia de o îmbunătăţire a
calităţii mediului şi implicit a nivelului de sănătate.
Concluzii
Prin această delegare se va putea ajunge la o gestionare şi administrare performantă, prin impunerea
îndeplinirii tuturor criteriilor de ordin tehnic, economic, financiar şi de mediu şi realizarea unor
Indicatori de performanţă obligatorii ai serviciului de salubrizare care vor fi aprobaţi de Consiliul Local
al Comunei Gălăuțaș prin Regulamentul şi Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare şi care ar
garanta prestarea unei activităţi în condiţii de eficienţă nu numai pentru operator, ci şi pentru delegatar
în folosul general al utilizatorilor.
Ca o condiţie imperativă pentru operatorul economic care va obţine dreptul de prestare a serviciului,
se stabileşte ca pe toată perioada delegării gestiunii tariful aplicat nu poate depăşi media pe judeţ a
tarifelor aferente acestui serviciu public aplicate în localităţi rurale.
c.) Investiţiile necesare pentru asigurarea funcţionării prestării servicului.
Delegatul va avea obligaţia de a efectua dotarea spaţiilor pentru precolectarea selectivă şi
colectarea deşeurilor municipale pe toată perioada delegării gestiunii serviciului.
Parcul de utilaje şi echipamente specifice ale operatorului economic care furnizează acest
serviciu, va fi dimensionat şi completat, după caz, în raport cu necesităţile impuse de frecvenţa de
colectare stabilită prin caietul de sarcini al serviciului, cu luarea în considerare a solicitărilor de creşteri
de capacitate provenite din partea populaţiei.
Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de salubrizare, operatorul serviciului de
salubrizare poate să facă investiţii pentru realizarea unui program de mediatizare, conştientizare şi
educare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă şi cu privire la efectele nocive cauzate de
depozitările clandestine ale deşeurilor.
V. MODALIATEA DE DELEGARE A GESTIUNII
În conformitate cu prevederile art.14 alin (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atribuire şi regimul
juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele satbilite
de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ – teritoriale, conform prevederilor Legii nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de delegare s-a stabilit având în vedere
art.7, alin. (5) din Legea 98/2016 –Legea privind achizițiile publice și art.43 alin.(1) din HG 395/2016
privind Normele de aplicare a Legii 98/2016.
Valoarea estimată a contractului de achiziție publică s-a determinat astfel:
 1344 pers.X 5,3 lei/pers. X 12 luni= 85478,40 lei fără TVA (persoane fizice)
 12,20 m3 X55,00 lei/m3 X 12 luni=8052,00lei lei fără TVA ( persoane juridice)
 235,00 lei/TO X 40 TO/an=9.400 lei fără TVA (Deșeuri provenite din activități de
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară)
Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 102.930,40 lei fără TVA.

În cazul comunei Gălăuțaș, având în vedere, natura, volumul, valoarea estimată şi complexitatea
serviciului de salubrizare, procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare care se justifică a fi stabilită conform legii, este achiziție directă.
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare oferă următoarele garanţii:
pentru operator: - posibilitatea recuperării investiţiilor pe durata de delegare a gestiunii şi a
folosinţei bunurilor aparţinând domeniului public;
patrimoniul public ce face obiectul concesiunii va fi intreţinut şi returnat la sfârşitul perioadei.
VI. DURATA ESTIMATĂ A DELEGĂRII
Având în vedere politica autorităţii locale de a asigura condiţii cât mai favorabile pentru utilizatorii
finali ai acestui serviciu, se estimează ca optimă stabilirea unei durate a contractului de delegare pe o
perioadă de 1 an.
Această durată este suficient de mare pentru a-i permite firmei prestatoare a serviciului concesionat
să-şi amortizeze cheltuielile făcute şi să obţină un profit, iar pe de altă parte, va permite reluarea
procesului concurenţial.
UAT Gălăuțaș este înscrisă în Asociația de Dezvoltare SIMD Harghita și în viitorul apropiat se
preconizează că această asociație va prelua gestiunea serviciului de salubritate a tuturor membrilor săi și
tocmai de aceea s-a ales ca și modalitate de atribuire a contractului achiziția directă pe o perioadă de 1
an.
Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună delegarea prin achiziție
directă a unor activităţi din cadrul serviciului de salubritate din comuna Gălăuțaș.
VII. CONCLUZII
Având în vedere analiza realizată în prezentul studiu, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr.101/2006 - a serviciului salubrizare a
localităţilor, este oportun şi iminent să se asigure condiţiile necesare pentru delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș, către un operator de profil care :
- să asigure gestionarea performantă şi conform cerinţelor legale în vigoare a serviciului public în
întreaga aria administrativ - teritorială a comunei;
Realizarea acestor cerinţe trebuie să conducă la :
- asigurarea continuităţii furnizării serviciului public la utilizatorii existenţi şi extinderea sferei
acestuia prin atragerea de noi utilizatori;
- îmbunătăţirea calitativă şi dezvoltarea continuă a serviciului;
- accesibilitatea preţurilor la consumatori;
- adaptarea, din ce în ce mai pronunţată, la cerinţele utilizatorilor.
În acest sens este necesară aprobarea prezentului studiu de oportunitate, în condiţiile art. 32 alin (2) din
Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice., de către Consiliul Local al comunei
Gălăuțaș.
IX. TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA DELEGĂRII GESTIUNII
-

şedinţa de deschidere a ofertelor : minim 7 zile după anunţul de intenție publicat în SEAP,
precedat de aprobarea în Consiliul local , a prezentului studiu de oportunitate şi a
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare.

-

durata de evaluare: maxim 2 zile de la şedinţa de deschidere a procedurii
raportul procedurii de atribuire sau, după caz, de anulare a procedurii: 1 zi
Aprobarea, prin hotărâre a Consiliului local, a atribuirii contractului de delegare
încheierea contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție directă cu ofertantul
câştigător: după 3 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procedurii și
solicitarea publicării poziției în cadrul catalogului electronic SEAP.
Întocmit,
Consilier achiziții publice,
Suciu Elena

_______________________________________*__________________________________________
Gălăuțaș, la 28 iulie 2022
Initiator Ioan ȚĂRAN-viceprimarul comunei Gălăuțaș

Avizat,
Secretarul general al comunei
Monica-Camelia MORAR

