
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA GĂLĂUŢAŞ 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de 
sarcini și delegarea gestiunii serviciului public  de salubrizare în comuna Gălăuțaș 

 

 Ținând cont de: 

-  faptul că,  contractul de  delegare al serviciului  public de salubrizare al comunei Gălăuțaș 
încheiat în anul 2021  pe o perioadă de 12 luni, a expirat  la data de 31.08.2022  

- Hotărârea nr.54/2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare 
al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului  public de 
salubrizare în comuna Gălăuțaș 

- Anunțul de publicitate din SEAP nr. ADV 1312763 /05.09.2022 privind ” Delegarea gestiunii 
serviciului public  de salubrizare în comuna Gălăuțaș pe o perioadă de 12 luni ” 

- Procesul – verbal  nr. 4037/12.09.2022 prin care s-a contstatat , că  nu  au fost depuse oferte 
pentru obiectivul :” Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș pe o perioadă de 12 luni ” 

- Faptul că din anul 2017 până  în prezent  documentația pentru atribuirea contractului de 
delegare al serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș nu a fost actualizată și s-au  

practicat aceleași prețuri , respectiv : 
 5,3 lei / pers  fizice ; 

 55,00 lei / personae juridice ; 

 235,00 lei/ TO pentru deșeuri  provenite din activități de reamenajare  și 
reabilitare interioarăși/sau exterioară  ,  

- Necesitatea  contractării  serviciilor de consultanță de specialitate , cu o firmă 
autorizată în domeniu  în vederea modificării/ actualizării/ completării componentelor 
cadrului legislativ , cu aplicabilitate locală pentru elaborarea următoarelor documente  : 

1. Studiu de oportunitate  privind necesitatea - asigurarea serviciului de salubrizare a 

comunei Gălăuțaș; 
2. Strategia locală a serviciului de salubrizare 

3. Regulamentul serviciului de salubrizare  

4. Caietul de sarcini al serviciulu de salubrizare  

5. Contract de prestare a serviciului de salubrizare   

6. Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Gălăuțaș 

- Procesul verbal  de predare primire   nr. 1 / 4270/ 26.09.2022 a documentatiei  conform 

contractului de consultanță  nr. 4175/20.09.2022   
- faptul că UAT Gălăuțaș este membru al Asociației de Dezvoltare SIMD Harghita care în 

viitorul apropiat  preconizează că va prelua gestiunea serviciului de salubrizare a tuturor 

membrilor săi 
 

 Și în conformitate cu :   

ACT NORMATIV 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE CONFORM 
RANG AN 

Lege OG OUG HG Ordin 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1. privind societăţile comerciale 31     1990 

2. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 50     1991 

3. Legea Arhivelor Naționale 16     
1996 

4. 
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru 

gospodărie comunală și salubritate publică 
    89 

5. privind formarea profesională a adulților  129    2000 

6. privind venitul minim garantat 416     2001 



7. privind liberul acces la informaţiile de interes public 544     

8. privind regimul juridic al contravenţiilor  2    

2002 
9. privind circulaţia pe drumurile publice   195   

10. 
privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 

   856  

11. privind transparenţa decizională în administraţia publică 52     2003 

12. privind protecţia civilă 481     

2004 

13. privind gestionarea anvelopelor uzate    170  

14. 
privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul    546  

15. 

privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, între 
România şi statele membre ale UE 

   1.016  

16. privind protecția mediului    195  

2005 17. privind Fondul pentru mediu   196   
18. privind depozitarea deşeurilor 349     

19. Legea serviciilor comunitare de utilități publice 51     

2006 

20. Legea serviciului de salubrizare a localităților 101     
21. pentru aprobarea O.U.G. 196/2005 105     
22. privind finanţele publice locale 273     
23. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319     

24. 
pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor 
datorate la Fondul pentru mediu 

    578 

25. 
pentru aprobarea normelor metodologice de stabilire/ 

ajustare/modificare a tarifelor serviciului de salubrizare a localităţilor     109 

2007 
26. 

pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor     111 

27. 
pentru aprobarea contractului-cadru de prestare al serviciului de 

salubrizare a localităţilor     112 

28. privind gestionarea uleiurilor uzate    235  

29. 
privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 
teritoriul României 

   1.061  
2008 

30. 
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii 
şi acumulatori    1.132  

31. privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 132     2010 

32. privind transporturile rutiere  27    2011 

33. privind emisiile industriale 273     2013 

34. 
Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației     119 2014 

35. 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje 

249     

2015 
36. 

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor 
scoase din uz 

212     

37. privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice   5   

38. 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare 

a localităţilor     82 

39. privind diminuarea risipei alimentare 217     2016 

4. 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman 

 24     

41. privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor    942  2017 

42. privind modificarea și completarea Legii 249/2015 87     

2018 

43. protecția datelor cu caracter personal 190     
44. privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale 203     

45. 
pentru modificarea și completarea a Legii nr. 249/2015 și a O.U.G. 
nr. 196/2005 

  74   

46. 
pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 și Legii nr. 
249/2015    50   

2019 
47. Codul Administrativ   57   
48. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr.578/2006      149 

49. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 123     
2020 

50. privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 181     

51. regimul deşeurilor   92   2021 

             

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/219338


        Propun abrogarea Hotărârii nr. 54 /2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului 
public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 
serviciului public  de salubrizare în comuna Gălăuțaș , cu anexele aferente  : 

- Anexa 1- STUDIU  DE   OPORTUNITATE pentru fundamentarea și   stabilirea 
soluţiilor optime de delegare a gestiunii  serviciului public  de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș; 

- Anexa 2 -  Regulamentul serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș; 
- Anexa 3  și Anexa 4 – Caietul de sarcini și Contractul -  cadru de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare în comuna Gălăuțaș  
 

         Și aprobarea   prezentului proiect de hotărâre cu următoarele  documentații ( anexe la 
prezenta ) : 

 Anexa nr. 1 - STUDIU de OPORTUNITATE privind reorganizarea serviciului public de 

salubrizare a comunei Gălăuțaș, respectiv, a activității de: 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 

 Anexa nr.2-  STRATEGIE LOCALĂ privind DEZVOLTAREA și FUNCȚIONAREA pe 
TERMEN MEDIU și LUNG a serviciului  public de salubrizare și de gestionare a 
deșeurilor la nivelul comunei Gălăuțaș 

 Anexa nr.3 – REGULAMENTUL serviciului de salubrizare a comunei Gălăuțaș 
 Anexa nr. 4 - CAIET de SARCINI al SERVICIULUI de SALUBRIZARE 

asigurat/prestat/utilizat  în aria administrativ teritorială a comunei GĂLĂUȚAȘ, jud. 
Harghita 

 Anexa nr.5 – Contract de delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare  
 Anexa nr. 6 – contract de prestare a serviciului de salubrizare  

 

Gălăuțaș, la 26.09.2022 

 Consilier achiziții publice  

Suciu Elena  

 

 


	ROMÂNIA

