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1.Context
Pana în prezent activitațile serviciului de salubrizare au fost desfaşurate de Primaria Orasului
Teius prin mijloace proprii si prin intermediul contractelor încheiate cu societati autorizate sa
presteze diferite tipuri de servicii .
Primaria Orasului Teius intenționeaza sa delege activitațile componente ale serviciului de
salubrizare, conform prevederilor legislației în vigoare, pe baza unei analize a alternativelor posibile.
Obiectul prezentului studiu îl reprezinta fundamentarea necesitații si oportunitații de
delegare a gestiunii unor activitați ale serviciului de salubrizare (serviciu de utilitați publice) pe
teritoriul orasului Teius (”Serviciul”), dupa cum urmeaza:
- curațarea si transportul zapezii de pe caile publice si menținerea în funcțiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheț;
Acest studiu a fost elaborat pe baza documentelor si informațiilor furnizate de
reprezentanții Primariei Orasului Teius, avand în vedere cerințele legale aplicabile la data redactarii
prezentului document.
Elaborarea unui astfel de studiu este o cerința legala ce deriva din Art. 22 al Legii nr.51/2006
privind serviciile comunitare de utilitați publice (republicata).
Serviciile de utilitați publice anterior menționate (curațarea si transportul zapezii de pe
caile publice) sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiind aplicabile
astfel obligațiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor cerințe fundamentale, si anume:
- universalitate
- continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, în condiții contractuale
reglementate;
- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;
- accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale
reglementate;
- transparența decizionala si protecția utilizatorilor;
- satisfacerea cerințelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor
contractuale;
- sanatatea populației si calitatea vieții;
- protecția economica, juridica si sociala a utilizatorilor;
- funcționarea optima, în condiții de siguranța a persoanelor si a Serviciului, de
rentabilitate si eficiența economica a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor si dotarilor,
corespunzator parametrilor tehnologici proiectați si în conformitate cu caietele de sarcini,
cu instrucțiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor;
- introducerea unor metode moderne de management;
- introducerea unor metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor,
politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitați publice;
- dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al unitaților
administrativ-teritoriale si protecția si conservarea mediului, în conformitate cu reglementarile
specifice în vigoare;
- informarea si consultarea comunitaților locale beneficiare ale acestor servicii;
- respectarea principiilor economiei de piața, asigurarea unui mediu concurențial,
restrangerea si reglementarea ariilor de monopol.

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea unor activități
din cadrul serviciului de salubrizare
Teius , 2021

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga Serviciul ce face obiectul delegarii sunt
urmatoarele:
îmbunatațirea condițiilor de viața ale populației;
- susținerea dezvoltarii economice si sociale a localitaților;
- promovarea calitații si eficienței Serviciului;
- dezvoltarea durabila a Serviciului;
- gestionarea Serviciului pe criterii de transparența, competitivitate si eficiența;
- promovarea programelor de dezvoltare a Serviciului, pe baza unui mecanism eficient de
- planificare multianuala a investițiilor;
- consultarea cu utilizatorii Serviciului, in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si
regionale îndomeniu;
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si funcționarea Serviciului.
Conform legislației în vigoare (art. 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați
publice), serviciile comunitare de utilitați publice, si implicit Serviciul, se pot (poate) realiza prin:
-

gestiune directa (modalitatea de gestiune în care autoritațile deliberative si executive, în
numele Unitaților Administrativ Teritoriale pe care le reprezinta, îsi asuma si exercita
nemijlocit toate competentele si responsabilitațile ce le revin potrivit legii cu privire la
furnizarea/prestarea serviciilor
de utilitați publice

-

gestiune delegata – prin concesiune sau prin procedura privind achizitiile publice

Autoritațile administrației publice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitații de gestiune
a serviciilor de utilitați publice aflate sub responsabilitatea lor. Modalitatea de gestiune a serviciilor
de utilitați publice se stabilește prin hotarari ale autoritaților deliberative ale unitaților
administrativ-teritoriale, în baza studiului de oportunitate, în funcție de natura si starea serviciului,
de necesitatea asigurarii celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale si de perspectiva
unitaților administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitați
publice.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitațile specifice Serviciului trebuie sa fie
organizate si desfașurate pe baza unui regulament al activitaților si al unui caiet de sarcini, aprobate
prin hotararea Consiliului local al orasului Teius.
Gestiunea directa
Conform art. 28, alin. 2 din Legea Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice,
gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat.
Autoritațile deliberative ale unitaților administrativ-teritoriale pot încredința unui operator de
drept privat gestiunea serviciilor de utilitați publice prin atribuirea directa a contractului de delegare a
gestiunii, cu respectarea urmatoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atat la data
atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cat si pe toata durata acestui contract:
- unitatea administrativ-teritoriala, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin
intermediul adunarii generale a acționarilor si al consiliului de administrație, exercita un
control direct si o influența dominanta asupra deciziilor strategice si/sau
semnificative ale operatorului în legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl
exercita asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
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-

-

operatorul desfașoara exclusiv activitați din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitați
publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe
raza
de competența a unitații administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea
serviciului;
capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitatea administrativteritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusa.

Autoritațile administrației publice locale sunt obligate ca o data la 5 ani, sa faca analize privind
eficiența economica a serviciului, respectiv sa schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice,
daca se considera necesar.
La momentul actual, Primaria Orasului Teius NU are în subordine un serviciu care gestioneaza
serviciile de utilitați publice care fac obiectul prezentului studiu, cu respectarea prevederilor
legislației în vigoare în acest domeniu.
Gestiunea delegata
Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune în care autoritațile deliberative ale
unitaților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori competențele si
responsabilitațile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitați publice, pe baza unui
contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitați publice implica
punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilitați publice aferente serviciilor delegate, precum
si dreptul si obligația acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.
Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot avea
capital social privat sau mixt. Operatorii care îsi desfaşoara activitatea în modalitatea
gestiunii delegate furnizeaza/presteaza serviciile de utilitați publice prin exploatarea si administrarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului, precum si în baza licenței eliberate de ANRSC.
Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în forma scrisa, prin care
unitațile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre
modalitațile prevazute de lege, pe o perioada determinata, unui operator, în calitate de delegat,
care acționeaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligația de a furniza/presta integral un serviciu
de utilitați publice ori, dupa caz, numai unele activitați specifice acestuia, inclusiv dreptul si
obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta
serviciului/activitații furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, dupa caz.
Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitata. Pentru contractele de delegare a
gestiunii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, dupa caz, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 98/2016 (privind achizițiile publice), ale Legii nr.99/2016 (privind achizitiile
sectoriale) si ale Legii nr. 100/2016 (privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii) si
nu va depasi durata maxima necesara recuperarii investițiilor prevazute în sarcina
operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare (daca acestea sunt prevazute).
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, operatorii îsi pot desfașura activitatea doar
în baza licenței emise de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitați Publice (ANRSC), prestarea serviciilor de salubrizare ( curațarea si transportul zapezii de pe
caile publice si menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, ) fara licența
valabila nefiind permisa.
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2. Prezentarea ariei de desfaşurare a activitaților supuse analizei din
cadrul Serviciului de Salubrizare
Oraşul Teiuş ocupă o poziţie centrală în cadrul judeţului Alba, pe următoarele coordonate: 46˚12'
latitudine nordică şi 23˚40' longitudine estică, fiind situat la extremitatea vestică a Podişului Transilvaniei, în
culoarul depresionar străbătut de râul Mureş, cunoscut sub numele Alba Iulia-Turda, străjuit atât la est, cât şi la
vest de zone geomorfologice mai înalte. Între acestea se află lunca şi terasele Mureşului.
Oraşul Teius ocupă o suprafaţă de 4 456 hectare ( 0,72 % din suprafaţa totală a Judeţului ALBA), din
care cea mai mare suprafaţă ( 82,99 % ) o reprezintă terenul agricol - 3 698,43 Ha.
Conform datelor disponibile în Nomenclatorul stradal al Orasului Teius, suprafețele sunt cele
prezentate în tabelul urmator:
Tabel nr. 1
Suprafețele totale aferente zonelor de desfaşurare a Serviciului
Ss [mp]
151.912

Spa [mp]
2328

Sursa: Primaria Orasului Teius

Ss - suprafața strazilor din Orasul Teius
Spa- suprafața parcarilor din Orasul Teius
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3. Situația actuala
În prezent, activitațile Serviciului de Salubrizare sunt gestionate in baza unor contracte de prestari
servicii .Pentru activitatea de deszapezire au fost incheiate contracte de prestari servicii.

3.1. Analiza valoare contracte realizate si în curs de desfaşurare
- anul 2018 cheltuieli in cuantm de 108.091,75 lei
- anul 2019 cheltuieli in cuantum de 176.002,20 lei
- anul 2020 cheltuieli in cuantum de 160.788,04 lei
A se vedea Anexe

3.2. Prezentarea activitatii de curațare si transport al zapezii de pe caile publice
Scopul acestei activitați este acela de a menține în stare practicabila arterele de circulație
din aria de operare în perioada de iarna si presupune urmatorul ciclu de operații:
- curațat manual zapada si gheața
- curațat mecanic zapada
- încarcare manuala si transport zapada si gheața
- încarcare mecanica si transport zapada si gheața
- împrastiere mecanica material antiderapant
- împraştiere manuala material antiderapant
- combatere formare polei si gheața
- curațare guri de scurgere
- depozitare material antiderapant

3.3 Finanțarea serviciilor
La momentul actual, serviciile de utilitați publice incluse în prezentul studiu sunt finanțate/decontate
din veniturile la bugetul local .Se impune ca partial, serviciile sa fie finantate din o viitoare taxa de salubritate
instituita la nivel local , astfel cum conform art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitaților, contravaloarea acestora se achita prin ”taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în
beneficiul întregii comunitați locale”.
Unitatea administrativ teritoriala va trebui sa asigure si sa aloce anual sumele necesare
decontarii serviciilor de salubrizare prestate în interesul comunitații conform prevederilor legislației în
vigoare.
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4.Grupuri de interes
4.1 Identificarea principalelor grupuri de interes
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de utilitați publice în orasul Teius, așa cum sunt
prezentate în cadrul acestui document, sunt urmatoarele:
Utilizatorii serviciilor de utilitați publice :
-

populația orasului Teius, persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari;
agenți economici care îsi desfașoara activitatea pe raza orasului Teius;
instituții publice cu sedii sau filiale în orasul Teius;
Beneficiarii serviciilor de utilitați publice:

-

autoritatea publica locala, ce are ca obiectiv realizarea unor servicii de utilitați publice care sa
întruneasca parametrii de calitate impusi;
prestatori de servicii de utilitați publice ce opereaza pe raza orasului Teius, ce au ca obiectiv principal
asigurarea continuitații serviciului si obținerea de profit;
Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatații populației :

-

-

-

Garda Naționala de Mediu, Comisariatul Județean Alba, printre atribuțiile careia se numara
urmarirea si controlul aplicarii de catre persoane fizice si juridice a reglementarilor privind
gestionarea deșeurilor si gestionarea substanțelor chimice periculoase, dar si aplicarea de
sancțiuni contravenționale pentru încalcarile prevederilor actelor normative în domeniul
protecției mediului;
Agenția de Protecție a Mediului Alba, printre atribuțiile careia se regasesc coordonarea si urmarire
stadiului de îndeplinire a obiectivelor din Strategia Naționala de Gestionare a Deșeurilor, colaborand
cu autoritațile publice locale în vederea actualizarii si implementarii Planului Județean de Gestionare
a Deșeurilor
Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (ANRSC),
ce deține urmatoarele atribuții: pregatirea pieței serviciilor publice de gospodarie comunala pentru
intrarea pe piața comunitara, promovarea concurenței si a unei privatizari controlate pe piața
serviciilor publice comunitare.

4.2. Analiza nevoilor grupurilor de interes identificate
Principalele surse potențial generatoare de impact asupra mediului si/sau asupra sanatații umane
asociate serviciilor de utilitați publice ce fac obiectul prezentului studiu sunt reprezentate de deșeurile
municipale, substanțele utilizate pentru deszapezire .
Principalele forme de impact determinate de sursele prezentate anterior, care sunt percepute de
populație, sunt urmatoarele:
-modificari de peisaj si disconfort vizual
-poluarea aerului cu particule de praf
-modificari ale fertilitații solurilor si a compoziției biocenozelor în cazul utilizarii unor substanțe de
deszapezire neecologice.
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Astfel, nevoile de realizare a serviciilor de utilitați publice analizate în cadrul prezentului document sunt
diferite la nivelul fiecarei categorii de parți interesate:
a) nevoi identificate la nivelul utilizatorilor Serviciului
- deplasarea pe cai de circulație publica sigure (ex. absența poleiului, a obstacolelor, etc), curate,
dotate cu suficiente containere pentru colectarea deșeurilor stradale;
- creșterea gradului de confort în zonele de agrement ;
- eliminarea potențialelor surse de disconfort si a pericolelor de accidentare (ex.
îndepartarea zapezii si evitarea formarii de polei pe caile publice, menținerea în stare buna a
sistemului de canalizare si evitarea formarii de acumulari de apa pe trotuare si carosabil);
- servicii care sa asigure protecția mediului înconjurator, colectarea deșeurilor/zapezii ce rezulta ca
urmare a serviciilor efectuate în conformitate cu normele legale în vigoare;
-asigurarea unui cost minim pentru Serviciu si a unor parametri de calitate ridicați.
b) nevoi identificate la nivelul autoritații publice locale
- îndeplinirea cerințelor de mediu în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
- asigurarea premiselor necesare dezvoltarii activitaților economice în zona;
- îmbunatațirea condițiilor de viața a cetațenilor prin promovarea calitații si eficienței
serviciilor de utilitați publice;
-realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru
comunitatea locala si crearea de noi locuri de munca;
-dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protecția mediului înconjurator;
-organizarea serviciilor de utilitați publice astfel încat sa satisfaca nevoile tuturor categoriilor de
beneficiari identificați;
-realizarea Serviciului la cei mai buni parametri de calitate pe raza orasului Teius, cu costuri minime.
c) nevoi identificate la nivelul prestatorilor de servicii de utilitați publice
- asigurarea continuitații activitații prin menținerea unui nivel bun al calitații serviciilor prestate si
valorificarea oportunitaților de dezvoltare (ex. implementare proiecte de modernizare a infrastructurii
finanțate din fonduri UE sau în parteneriat public-privat);
- realizarea de profit si asigurarea unui flux financiar stabil.
d) nevoi identificate la nivelul instituțiilor statului
- protejarea mediului înconjurator;
- înlaturarea potențialelor surse de poluare a aerului si solului;
- protejarea starii de sanatate a locuitorilor orasului Teius.
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5. Fezabilitatea tehnica
Capacitatea pe termen mediu si lung a operatorului de a realiza activitațile Serviciului la parametrii
de calitate ce vor fi aprobați de Consiliul Local al Orasului Teius si va depinde în primul rand de
posibilitatea de a asigura existența unei baze materiale minimale.
Astfel, conform HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prestarea
activitaților Serviciului la nivelul Orasului Teius , ulterior semnarii contravtlui de delegare va presupune
deținerea unei licențe ANRSC clasa 3 si, implicit, existența urmatoarelor dotari tehnice minimale prevazute în
tabelul nr. 2.

Tabel nr. 2 Dotari tehnice minimale necesare prestarii Serviciului

Activitate
Curațat si transportat zapada

Tip utilaj
Plug pentru zapada

2

Utilaj de raspandire
material anti- derapant

1

Mijloace de transport
(auto-basculanta,
tractor cu remorca
etc.)

Încarcator frontal

•
•

Numar bucați

1

1

parte a dotarilor minime necesare exista în patrimoniul Orasului Teius
exista posibilitatea de a închiria si/sau încheia contracte cu alți operatori de servicii conexe pentru
a asigura desfașurarea Serviciului la parametrii tehnici impusi prin Caietul de sarcini si
Regulamentul Serviciului.

În vederea asigurarii sustenabilitații pe termen lung din punct de vedere tehnic este esențial a fi
alocate fondurile necesare pentru suplimentarea bazei tehnice disponibile, precum si pentru modernizarea
acesteia.
Similar, în cazul gestiunii delegate, este necesar ca prin ofertele depuse potențialii operatori ai
Serviciului sa poata demonstra ca dispun (ex. mijloace în proprietate sau închiriate) de baza tehnica
necesara prestarii activitaților de salubrizare, precum si de personal suficient.
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6. Fezabilitatea economico-financiara
În ceea ce privește nivelul tarifelor aplicabile pentru fiecare activitate analizata a
Serviciului, este fundamental ca acestea sa permita atingerea urmatoarelor obiective:
- asigurarea prestarii Serviciului la nivelul de calitate si indicatorii de performanta stabiliți
de Consiliul Local al Orasului Teius prin regulamente si prin contracte;
- realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru activitațile prestate pe perioada angajata
si asigurarea unui echilibru între riscurile si beneficiile asumate de parțile contractante;
- asigurarea funcționarii eficiente a activitaților componente ale Serviciului, precum si
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii utilizate;
- menținerea sustenabilitații financiare pe termen mediu si lung.
De asemenea, pentru aprobarea tarifelor aferente prestarii activitaților Serviciului
este important sa fie considerat nivelul acestora comparativ cu cel al tarifelor aprobate pentru
acelasi tip de servicii în alte municipii/orase.
Astfel, va putea fi aprobata o valoare justa a acestora, care sa permita desfașurarea
activitaților la parametrii de calitate impusi si obținerea unui profit rezonabil, precum si
demonstrarea unui comportament responsabil în ceea ce privește utilizarea resurselor bugetare
locale.
Analiza comparativa privind tarifele aplicate pentru aceste servicii la nivelul altor
localitați, pot fi regasite în tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3 Situatie comparativa a tarifelor pentru activitați similar celor
prevazute în cadrul Serviciului
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Numar
criteriu

Denumire operațiune

Unitatea de
masura

Tarif (RON)

Sursa de informații

TVA inclus

Curătarea și transportul zăpezii de pe căile publice și mentinerea în functiune a acestora pe timp
de polei sau de înghet
1.

1.1

Curățare manuală a
zăpezii
afânate
(0,15÷0,30 m)

Ron/mp

0,71÷1,04

HCL Municipiul Iași
nr. 6/29.01.2016
privind modificarea
tarifelor
pentru
activitatea
de
salubritate
(SC
Salubris SA)

1.2

Curățare manuală a
zăpezii presate (0.15
÷0,30 m)

Ron/mp

0,89÷1,70

HCL Municipiul Iași nr.
6/29.01.2016 privind
modificarea tarifelor
pentru activitatea
de salubritate
(SC
Salubris SA)

1.3

Curățare manuală a gheții
cu grosimea stratului între
0,03÷0,05 m

Ron/mp

2,18÷3,06

HCL Municipiul Iași nr.
6/29.01.2016 privind
modificarea tarifelor
pentru

1.4

Curățare și încărcare
manuală
zăpadă
(inclusiv transportul cu
tomberonul)

Ron/mp

1,42÷2,47

salubritate
Salubris SA)

1.5

Deszăpezit manual

Ron/1000 mp

1.6

Curățat manual zăpadă
(afânată/bătătorita,
în
funcție de grosimea
stratului)

Ron/mp

0,40÷1,28

HCL Municipiul Huși
nr. 16/26 ianuarie
2017

1.7

Curățat manual gheață
(în funcție de grosimea
stratului)

Ron/mp

1,28÷3,64

utilizate
de
S.C.
ECOSALUBRIZARE
PREST S.R.L. HUŞI
pentru
prestarea

217,98

(SC

HCL Municipiul
Roman
nr.
30/12/12/2015
privind
aprobarea
ajustării tarifelor pentru
salubrizare stradală
în
municipiul Roman (SC
Rossal SRL)
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serviciilor
de
salubrizare pe raza
municipiului
Huşi
începând cu data de
01.02.2017
1.8

Curățat manual zăpada și
gheața

1000 mp

311,83

HCL Cluj Napoca nr.
642/28 noiembrie 2016 –
Anexa 1 la Contractul de
delegare a gestiunii
serviciilor publice de
salubrizare
și
deszăpezire
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Bratner Servicii
Ecologice SRL)

1.10

Curățat manual zăpadă
afânată(grosime strat 15
÷ 35 cm), în zonele unde
nu se poate interveni cu
vehicule

100 mp

24,57÷72,63

HCL Municipiul
Tecuci nr.
16/26.01.2017
privind
aprobarea
tarifelor practicate de

1.11

Curățat manual zăpadă
îmbibată cu apă (grosime
strat 15 ÷ 36 cm), în
zonele unde nu se poate
interveni cu vehicule

100 mp

43,09÷87,16

SRL Tecuci pentru
Iucrări
de
adninistrarea
si
întretinerea spatiilor
si zonelor verzi din
Municipiul
Tecuci

1.12

Curățat manual zăpadă 100 mp
înghețată (grosime strat
15 ÷ 36 cm), în zonele
unde nu se poate interveni
cu vehicule

81.04÷115,54

pentru anul 2017

1.13

Spart manual
(0,03 – 0,10)

2,47-10,50

HCL Municipiul
Galați nr.
38/26.01.2017

1.14

Deszăpezire
manuală
(împrăștiat antiderapant,
încărcat zăpada)

oră/om

1.15

Curățare de zăpadă a
gurilor de scurgere

Ron/buc

2.

Curățare mecanizată și transport zăpadă

2.1

Pluguit (în funcție de
grosimea stratului, <30
cm, > 30 cm)

gheață

mp

24,76 – tarif
zi

HCL Galați nr.
38/26.01.2017

26,27-tarif
noapte

Ron/1000 mp

13,53 HCL Cluj Napoca nr.
642/28 noiembrie 2016
– Anexa 1 la
Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare
și deszăpezire
(SC Bratner
Servicii Ecologice SRL)

11,28÷19,56

HCL Municipiul Huși
nr. 16/26 ianuarie
2017
privind
aprobarea
cuantumului tarifelor
utilizate
de
S.C.
ECOSALUBRIZARE
PREST S.R.L. HUŞI
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pentru
prestarea
serviciilor
de
salubrizare pe raza
municipiului
Huşi
începând cu data de
01.02.2017
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2.2

Pluguit

Ron/1000 mp

10,86

HCL Municipiul
Pașcani nr.
52/23.03.2016
privind
aprobarea
ajustării
tarifelor
pentru activitatea de
salubrizare (SC CLP
Eco-Salubritate
SA
Pașcani)

2.3

Pluguit

Ron/1000 mp

8,58

HCL Cluj Napoca nr.
642/28 noiembrie
2016 – Anexa 1 la
Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare
și deszăpezire
(SC Bratner
Servicii Ecologice
SRL)

2.4

Deszăpezit mecanic

Ron/1000 mp

20,02

HCL Municipiul

2.5

Încărcat zăpadă
(mecanic)

Ron/tonă

21,73

2.6

Transport zăpadă

Ron/tonă/km

14,86

30/12/12/2015
privind
aprobarea
ajustării
tarifelor
pentru
salubrizare
stradală
în
municipiul Roman
(SC Rossal SRL) –
tarif nemodificat

2.7

Încărcat mecanizat
zăpadă și gheață

Ron/1 mc

2.8

Încărcat și transportat
zăpada și gheața

Ron/mc

6,71

HCL Municipiul
Pașcani nr.
52/23.03.2016
privind
aprobarea
ajustării
tarifelor
pentru activitatea de
salubrizare (SC CLP
Eco-Salubritate
SA

13,87

CL Cluj Napoca nr.
642/28
noiembrie
2016 – Anexa 1 la
Contractul
de
delegare a gestiunii
serviciilor publice de
salubrizare
și
deszăpezire
(SC
Bratner
Servicii
Ecologice SRL)
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2.9

Încărcat, transportat și
descărcat
mecanizat
zăpada
(afânată/bătătorită)

3.

Menținerea în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheț

3.1

Împrăștiere
antiderapant

3.2

Împrăștiere
antiderapant
materialul)

material

material
(inclusiv

Ron/mc

22,09÷22,14

HCL Municipiul Huși
nr. 16/26 ianuarie
2017
privind
aprobarea
cuantumului tarifelor
utilizate
de
S.C.
ECOSALUBRIZARE
PREST S.R.L. HUŞI
pentru
prestarea
serviciilor
de
salubrizare pe raza
municipiului
Huşi
începând cu data de
01.02.2017

Ron/1000 mp

17,54

HCL Municipiul
Pașcani nr.
52/23.03.2016
privind
aprobarea
ajustării
tarifelor
pentru activitatea de
salubrizare (SC CLP
Eco-Salubritate
SA
Pașcani)

Ron/1000 mp

Manual:
40,22

HCL Municipiul Huși
nr. 16/26 ianuarie
2017
privind

Mecanizat:

cuantumului tarifelor
utilizate
de
S.C.
ECOSALUBRIZARE
PREST S.R.L. HUŞI
Pentru
prestarea
serviciilor
de
salubrizare pe raza
municipiului
Huşi
începând cu data de
01.02.2017
3.3

Împrăștiere material
antiderapant
(cu
tomberonul)

Ron/1000 mp

19,88

HCL Municipiul Iași
nr. 6/29.01.2016
privind modificarea
tarifelor
pentru
activitatea
de
salubritate
(SC
SalubrIS SA)

3.4

Combatere polei cu
soluție de clorură de
calciu

Ron/1000 mp

21,88

HCL Cluj Napoca
nr.
642/28
noiembrie 2016 –
aprobarea

28,8
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3.5

Combatere
polei
amestec de sare și nisip

3.6

Combatere
polei
(exclusiv materialul
antiderapant)

cu

Ron/1000 mp

38,35

Ron/1000 mp

26,31

Anexa 1 la Contractul
de delegare a gestiunii
serviciilor publice de
salubrizare
și
deszăpezire
(SC
Bratner
Servicii
Ecologice SRL)
HCL Municipiul
Roman nr.
30/12/12/2015
privind
aprobarea
ajustării
tarifelor
pentru
salubrizare
stradală
în
municipiul Roman
(SC Rossal SRL) –
tarif nemodificat

Datele privind tarifele aplicate recent la nivelul altor localitați au fost colectate din surse
public disponibile si ofera o imagine de ansamblu asupra tarifelor practicate de alți operatori,
companii private sau societați al caror acționar unic este municipalitatea.
Avand în vedere cele expuse anterior, si faptul ca activitațile serviciului de salubrizare la nivelul
UAT-urilor considerate în cadrul analizei comparative privind tarifele aplicate sunt reprezentative din
punct de vedere al modalitații de gestiune, fiind considerate atat cazuri de gestiune directa, cat si
situații de gestiune delegata este recomandabil ca indiferent de modalitatea de gestiune aleasa tarifele
aferente activitaților componente ale Serviciului sa nu varieze semnificativ fața de valorile de referința
indicate în tabelul de mai jos, determinate pe baza datelor prezentate anterior.
Aceste tarife pot varia cu o actualizare cu anumiti indici (inflatie,indice preturi de consum,
valoare salariu minim).

Tabel nr. 4 Intervale tarifare propuse pentru activita țile din cadrul Serviciului
Nr. crt

Denumire operațiune

Unitate de măsură

Interval tarifar
orientativ
(Ron, cu TVA)

1.

Curațat

2.

Curațat

manual zapada
si
gheața,
inclusiv încarcare si transport
mecanizat

zapada,

inclusi
v

1000 mp

290,82÷540,09

1000 mp

7,90÷14,66

1000 mp

20,16÷37,12

încarcare si transport
3.

Împraștiere material
antiderapant/combatere polei (inclusiv
materialul)
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În plus, structura si nivelul tarifelor practicate de operatorul Serviciului vor reflecta costul
efectiv al prestației si vor fi în conformitate cu Ordinul 109/2007 al preşedintelui Autoritații Naționale
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice privind aprobarea normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitațile specifice serviciului de
salubrizare a localitaților, în acest sens fiind elaborata o fișa de fundamentare pentru fiecare tarif
propus.
Fundamentarea tarifelor pentru activitațile specifice Serviciului se va realiza pe baza
cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere si reparații, a amortismentelor
aferente capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, a costurilor de protecție a
mediului, a costurilor de securitate si sanatate în munca, a costurilor care deriva din contractul
de gestiune a serviciului de salubrizare, etc., precum si o cota de profit.
Aplicarea de catre operator a prețurilor si tarifelor aprobate de catre Consiliul Local al
Orasului Teius este obligatorie. De asemenea, conform legislației aplicabile, operatorul
poate solicita ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitațile din cadrul Serviciului
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7.Finanțarea serviciului
Conform Legii 101/2006, republicata, finanțarea serviciilor de salubrizare se poate face prin
tarife sau taxe speciale, iar pentru anumite situații particulare direct din bugetul local (ex. prestații
efectuate la populația ce nu are încheiat contract pentru astfel de servicii).
Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicata, „în funcție de natura
activitaților prestate, atat în cazul gestiunii directe, cat si în cazul gestiunii delegate, pentru
asigurarea finanțarii serviciului de salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea serviciului de
salubrizare prin:
”[...] b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunitați locale;”
Cuantumul si regimul sumelor necesare asigurarii finanțarii Serviciului, alocate din
bugetul unitații administrativ teritoriale, se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
astfel încat:
-sa acopere costul efectiv al prestarii Serviciului;
-sa asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate si indicatorii de performanța stabiliți de
Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul Serviciului si prin contract, dupa caz;
-sa asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul prestat pe perioada
angajata si asigurarea unui echilibru între riscurile si beneficiile asumate de parțile
contractante;
-sa asigure întreținerea si exploatarea eficienta a bunurilor aparținand domeniului public si privat al
unitații administrativ-teritoriale Orasul Teius;
-sa respecte si sa asigure autonomia financiara a operatorului.
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8.Condiții contractuale propuse
8.1. Durata contractului
Conform legislației în vigoare durata contractelor de delegare a gestiunii este limitata, iar
pentru contractele a caror durata estimata este mai mare de 5 ani este necesar ca aceasta sa fie
determinata astfel încat sa nu depașeasca timpul estimat în mod rezonabil necesar operatorului
Serviciului pentru a obține un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investițiilor
efectuate, a costurilor în legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui
profit rezonabil (art. 32 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice si art.
16 din Legea 101/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii).
La momentul actual nu exista o estimare a investițiilor necesare pentru dezvoltarea acestui
serviciu de utilitați publice.
În cazul gestiunii directe, autoritațile administrației publice locale sunt obligate ca o data la 5
ani, sa faca analize privind eficiența economica a serviciului, respectiv sa schimbe modalitatea
de gestiune a serviciilor publice, daca se considera necesar.
Avand în vedere situația actuala si prevederile legislative expuse anterior, se recomanda
ca durata contractului, indiferent de metoda de gestiune, sa nu depașeasca 5 ani.
Ulterior acestei perioade contractuale, se poate realiza o analiza a eficienței serviciului, se vor
compara indicatorii de performanța stabiliți cu performanța efectiva a acestuia, venituri versus
cheltuieli, tarife/taxe practicate în alte municipii pentru servicii similare, date privind personalul
angajat, reclamații, precum si alte considerente referitoare la desfașurarea activitaților pe durata
perioadei contractuale. Pe baza unei astfel de analize se poate adopta o decizie fundamentata cu
privire la modalitatea de gestiune ce va fi adoptata în continuare.

8.2. Investiții
Conform informațiilor furnizate de reprezentanții Orasului Teius, pana în acest moment
nu a fost elaborat un plan de dotari minimale si investiții necesare derularii si dezvoltarii serviciilor
de salubrizare ce fac obiectul prezentului studiu.
Pentru ambele variante de gestiune este recomandabil ca la nivelul UAT sa fie efectuata o
analiza a necesarului investițional minimal pentru dezvoltarea serviciilor, iar pe baza rezultatelor
acestei analize sa fie definitivat un plan de investiții ce poate fi parte din contractul de
delegare.
Finanțarea investițiilor va putea fi realizata din cota de dezvoltare prevazuta în fișele de
fundamentare a tarifelor, conform prevederilor Ordinului nr. 109/2007 de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitațile specifice serviciului de salubrizare a localitaților.
De asemenea, pentru realizarea investițiilor vor fi considerate principiile prevazute de art. 44 din
Legea 51/2006, astfel:
- promovarea rentabilitații si eficienței economice;
- pastrarea veniturilor realizate din aceste activitați la nivelul comunitaților locale si
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
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-

-

întarirea autonomiei fiscale a UAT pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea
funcționarii serviciilor;
întarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor împrumuturi interne sau
externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în
condițiile legii;
respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea si disciplina în construcții,
urbanism, amenajarea teritoriului si protecția mediului.

8.3. Regimul bunurilor
Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilitați publice ori a uneia sau mai multor activitați
din sfera respectivului serviciu de utilitați publice catre operator implica încredințarea
prestarii/furnizarii propriu-zise a serviciului/activitații, precum si punerea la dispoziție a bunurilor ce
compun sistemul de utilitați publice aferent serviciului/activitații.
Bunurile ce compun sistemele de utilitati publice prin intermediul carora sunt
furnizate/prestate serviciile de utilitati publice pot fi:
a) date in administrare si exploatate in baza hotararii de dare in administrare;
b) puse la dispozitie si exploatate in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.
În cazul gestiunii delegate, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice, utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegarii gestiunii, este
parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor spre
administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor
si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.
Astfel, exista posibilitatea de a transfera catre operatorul Serviciului, bunuri existente în
patrimoniul Orasului Teius ce sunt utilizate pentru prestarea activitaților ce fac obiectul delegarii. În
aceasta situație, aceste bunuri vor fi predate pe baza de proces de predare- preluare si vor fi
considerate bunuri de retur.
Operatorul Serviciului va efectua întreținerea, reparațiile curente si accidentale, precum si
cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul- verbal de
predare-primire specificat anterior.
Operatorul Serviciului va propune, daca va fi cazul, scoaterea din funcțiune a mijloacelor
fixe aparținand patrimoniului încredințat conform legislației în vigoare si va înlocui aceste mijloace
pentru asigurarea bunei funcționari a activitaților din cadrul Serviciului. De asemenea, Operatorul va
transmite anual, la data de 31 decembrie, situația patrimoniului încredințat, menționand si
modificarile survenite astfel încat sa poata fi înscrise în contabilitatea autoritații contractante.
La încetarea contractului, bunurile de retur vor fi restituite autoritații contractante în mod
gratuit si libere de orice sarcina.

8.4. Redevența
Redevența este prevazuta în cadrul reglementarilor privitoare la gestiunea delegata. Potrivit
art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii delegatarul atribuie unui
operator, în calitate de delegat, care acționeaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligația de a
furniza/presta integral un serviciu de utilitați publice ori, dupa caz, numai unele activitați specifice
acestuia, inclusiv dreptul si obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnicoedilitara aferenta serviciului/activitații furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, dupa caz.
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În cazul gestiunii directe, autoritațile deliberative si executive, în numele
unitaților administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, îsi asuma si exercita nemijlocit
toate competențele si responsabilitațile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea
serviciilor de utilitați publice, respectiv la administrarea, funcționarea si exploatarea
sistemelor de utilitați publice aferente acestora.
În acest context, redevența trebuie sa reprezinte suma de bani platibila Delegatarului de catre
Operator pentru delegarea serviciilor publice de interes local, inclusiv pentru cedarea dreptului de
folosința a unor active aflate în proprietatea Delegatarului.
Conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, la stabilirea nivelului redevenței
prin gestiunea delegata, autoritatea publica locala va lua în considerare valoarea calculata similar
amortizarii pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publica si puse la dispoziție operatorului odata
cu încredințarea serviciului/activitații de utilitați publice si gradul de suportabilitate al populației.
Ca atare, nivelul redevenței percepute de catre Delegatar Operatorului Serviciului
va fi stabilita în cadrul contractului de delegare.
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9. Aspecte referitoare la mediu
Derularea tuturor activitaților prevazute în cadrul ”Serviciului” trebuie sa se realizeze
conform prevederilor legislației de mediu aplicabile. Aceasta presupune inclusiv obținerea tuturor
acordurilor/autorizațiilor de mediu necesare desfașurarii sau extinderii activitații, precum si
respectarea tuturor condițiilor înscrise în acestea (ex. raportari privind gestiunea deșeurilor).
De asemenea, prin asigurarea de utilaje, echipamente si soluții moderne (ex. automaturatori
cu consum redus de combustibil, detergenți ecologici, soluții nepoluante de combatere a
poleiului) pentru prestarea Serviciului, impactul potențial asupra mediului este redus la un nivel
minim posibil din punct de vedere tehnic.
În vederea asigurarii sustenabilitații pe termen lung a Serviciului prestat, în special din
perspectiva condițiilor de protecție a mediului, este recomandabil ca operatorul sa
aiba implementat si certificat un sistem de management de mediu conform cerințelor
Standardului ISO 14001/2015 sau echivalent.
Astfel, vor fi asigurate premisele necesare gestionarii potențialelor aspecte si riscuri de mediu
asociate derularii Serviciului (ex. poluari accidentale), precum si menținerea unui nivel bun de
instruire a personalului cu privire la cerințele de protecție a mediului necesar a fi respectate în
derularea activitaților Serviciului.
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10. Aspecte sociale

Desfașurarea serviciilor de utilitați publice în condițiile descrise în prezentul Studiu de
oportunitate va contribui la menținerea sau chiar îmbunatațirea aspectului urbanistic si
peisagistic al orasului Teius, precum si la diminuarea potențialelor pericole privind sanatatea si
securitatea cetațenilor. Astfel, vor putea fi asigurate condițiile de igiena publica si salubrizare impuse
prin reglementarile în vigoare, obiectiv primordial pentru administrația publica locala, astfel încat sa
fie eliminat orice potențial pericol pentru sanatatea publica a comunitații.
Prin angajarea de personal calificat si necalificat pe plan local pot fi menținute locurile de
munca existente în prezent, efectele indirecte putand fi observate la nivelul agenților economici din
zona, prin menținerea sau chiar creșterea puterii de cumparare la nivelul orasului Teius.
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11. Aspecte instituționale
Elaborarea studiului de oportunitate reprezinta o cerința a Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata, scopul acestuia fiind de a fundamenta si a stabili
modalitatea optima de atribuire a unor activitați specifice serviciului de a Orasului Teius.
Aspectele care impun realizarea studiului:
•
modificarile legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E.
•
respectarea si aplicarea reglementarilor legislative în domeniu,Legea nr. 51/2006, a
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare care la art.22 alin.
3) prevede „ Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitați publice se stabileşte prin hotarari ale
autoritaților deliberative ale unitaților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de
oportunitate, în funcție de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport
preț/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitaților administrativ- teritoriale, precum si
de marimea si complexitatea sistemelor de utilitați publice. „
•
necesitatea asigurarii con ti nuit aț ii serviciului public de salubrizare, în Orasul Teius;
•
necesitatea asigurarii si gestionarii eficiente si de calitate a serviciului public de
salubrizare;
•
adoptarea unor soluții, materiale si tehologii performante în vederea creşterii eficienței
serviciilor,
•
dezvoltarea durabila a serviciilor, utilizarea eficienta a fondurilor publice;
•
asigurarea accesului facil al cetațenilor la servicii de calitate;
•
dorința autoritații locale de a asigura un mediu de viața curat si sanatos locuitorilor orasului
Teius.
Autoritațile deliberative ale unitaților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în
ceea ce priveşte înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si atribuirea serviciului de
salubrizare a localitaților.
Alegerea modalitații de gestiune a serviciului de salubrizare, în baza Legii 101/2006,
republicata, se face prin hotarari ale autoritaților deliberative ale unitaților administrativ- teritoriale, în
conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitați. Conform
prevederilor Legii nr.51/2006. republicata, aceasta poate realiza prin:
a) gestiune directa;
b) gestiune delegata
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12.Analiza comparativa a modalitaților de delegare
Avand în vedere aspectele de ordin economic, social, instituțional si de protecție a
mediului prezentate anterior, au fost analizate modalitațile de delegare a Serviciului
gestiune directa vs. delegare de gestiune, în scopul identificarii principalelor avantaje si dezavantaje
pentru fiecare dintre acestea.

12.1.Gestiunea directa
Conform prevederilor art. 28 alin., (1) si alin.(2) a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitați publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, gestiunea directa este
modalitatea de gestiune în care autoritațile deliberative si executive, în numele unitaților
administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, îsi asuma si exercita nemijlocit toate competențele si
responsabilitațile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitați
publice, respectiv la administrarea, funcționarea si exploatarea sistemelor de utilitați publice aferente
acestora.(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat,
astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fara aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale si Legii nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, care pot fi:
a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridica,
înființate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, dupa caz, prin hotarari
ale autoritaților
deliberative
ale
unitaților
administrativ-teritoriale
respective;
b) societați reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu capital social integral al unitaților administrativ-teritoriale, înființate de autoritațile
deliberative ale unitaților administrativ-teritoriale respective.
În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un serviciu public de salubrizare
specializat si autorizat conform legii, organizat sub autoritatea consiliului local, prezentam urmatoarea
analiza:
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Gestiunea directa
Avantaje
- asigurarea continuitații prestarii serviciului
de salubrizare fara a fi nevoie de o procedura
de achiziție public pentru contractarea
serviciului;
- control direct asupra activitații;

Dezavantaje
- insuficienta finantare
- dotare deficitara

- control direct asupra calitatii serviciilor
prestate
- raport calitate/cost bun
- actualizarea tarifelor se va realiza în funcție de
indicele prețurilor de consum pe ramura, iar
modificarea tarifelor se va realiza în situații de
schimbare semnificativa a echilibrului
contractual si va fi aprobata de catre consiliul
local
- Prin angajarea de personal calificat si
necalificat pe plan local pot fi menținute locurile
de munca existente în prezent, efectele indirecte
putand fi observate la nivelul agenților
economici din zona, prin menținerea sau chiar
creșterea puterii de cumparare la nivelul
orasului Teius.

12.2. Gestiunea delegata
Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune în care autoritațile deliberative ale unitaților
administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din
competențele si responsabilitațile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitați publice, pe
baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a
serviciilor de utilitați publice implica punerea la dispoziție operatorilor a sistemelor de utilitați publice
aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligația acestora de a administra si de a exploata
aceste sisteme.
Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 29: Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul
unor operatori sau operatori de drept privat.
Aceşti operatori pot fi:
a)
societați reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu capital social privat;
b)
societați reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu capital social mixt;
Operatorii care îsi desfaşoara activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza
serviciile de utilitați publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.
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Conform reglementarilor legale în vigoare, delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor
publice de salubrizare se face catre operatori atestați de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., prin licitație publica, în condițiile Legii nr.
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitaților, actualizata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legii nr. 51/2006 pentru servicii comunitare de unitați publice, republicata, cu
modificatarile si completarile ulterioare, Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind
aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitaților precum si a HG nr.
867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
Activitați specifice de utilitate si interes public se organizeaza si se desfaşoara pe baza unui
caiet de sarcini si a unui regulament al serviciului de salubrizare prin care se stabilesc nivelele de
calitate, indicatorii de performanța, condiții tehnice, raporturile operator - utilizator, precum si modul
de tarifare, facturare si încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate de catre colectivul de
coordonare si supervizare si aprobate de catre consiliul local.
Gestiunea
delegata
Tabel nr. 5
Avantaje

Dezavantaje

- Angajarea de forța de munca si scaderea
şomajului;
- Existența unui sistem de management al
Serviciului impus in documentatia de atribuire

-Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre
în insolvența, fapt care ar periclita
buna
desfaşurare a salubrizarii localitații si ar obliga
autoritatea publica locala sa organizeze o noua
procedura.
-controlul ineficient al activitatilor prestate
-procedura greoaie de achizitie si selectie ofertant
-costuri pentru procedura de selectie
-timpul indelungat necesar procedurii de selectie
-tergiversarea datorita legislatiei a delegarii efective
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13. Concluzii
Rezultatele prezentului studiu justifica necesitatea si oportunitatea demersului de delegare a
serviciului si demonstreaza faptul ca:
serviciul este realizabil;
serviciul raspunde cerințelor si politicilor autoritații publice locale;
Contractul de delegare a serviciului de salubrizare se va atribui Serviciului cu
Personalitate Juridica (SPJ) , infiintat in acest sens , aflat in subordinea Consiliului Local Teius
, organism cu personaliate juridica , CIF propiu , organigrama si stat de functiii .
Durata contractului de delegare este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire în
condițiile legii.
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14.Cadru legislativ aplicabil
Acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile legale ce deriva din
urmatoarele acte normative:
Legislație conexa serviciilor de utilitați publice :
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicata;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitați
publice nr. 51/2006;
- Ordonanța de Urgența nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica;
- Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodarirea localitaților urbane si rurale;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Hotarare nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitați publice;
- Legislație specifica serviciilor de utilitați publice
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaților, republicata;
- Ordonanța de Urgența nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificarile
ulterioare;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitaților;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitațile specifice serviciului de salubrizare a
localitaților;
- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitaților;
- Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitaților;
- Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii
pentru gospodarie comunala si salubritate publica;
- Hotararea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe;
- Hotararea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitați publice;
- Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea si
combaterea înzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;
- Ordonanța nr. 50/2000 privind masurile de colaborare dintre Ministerul Sanatații si Familiei
si autoritațile administrației publice locale în aplicarea reglementarilor din domeniul sanatații
publice;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul
de viața al populației;
- Hotararea nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a
Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice A.N.R.S.C.
-

Lista de reglementari aplicabile prezentata anterior are caracter minimal,deci nu unul exhaustive,
fiind aplicabile orice alte reglementari, norme si standarde specifice domeniului, precum si
modificarile si actualizarile actelor .
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Anexe
- Fisa cont anii 2018-2020
- Contracte operare serviciu deszapezire
- Facturi
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Caiet d

CAIET DE SARCINI
SERVICIUL SALUBRIZARE

Activitatile :
-curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Oras Teius
2021

Cuprins
1. Obiectul caietului de sarcini
2. Cerințe organizatorice minimale
3. Serviciul de salubrizare
3.1 Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheț

4.Cadrul legal aplicabil
5.Anexe
Anexa 1 - Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii
Anexa 2 - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea
şi transportul zăpezii
Anexa 3 - Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură
deszăpezirea şi transportul zăpezii
Anexa 4 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate
descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului
operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a gurilor de
scurgere
Anexa 5 - Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea
de deszăpezire
Anexa 6 - Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea
poleiului şi a înghețului
Anexa 7 - Lista substanțelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare
Anexa 8 - Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare
şi a gurilor de scurgere
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1. Obiectul caietului de sarcini

Art. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de
salubrizare, respectiv :
-

curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț ,

stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de
eficieța și siguranță.

Art. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea
stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a activităților din cadrul serviciului de salubrizare indiferent de
modul de gestiune adoptat.

Art. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfăşurării activităților de curățat şi
transport zăpadă de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț şi
constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul
calitativ, tehnic şi de performanță, siguranța în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calității,
terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea,
inspecția şi condițiile de recepție a lucrărilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi
reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi
stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de
salubrizare şi care sunt în vigoare.
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Art. 5
Informațiile necesare definirii parametrilor tehnici ai serviciului de salubrizare sunt cuprinsi in anexele
1 – 8 si se face conform prevederilor Ordinului nr. 111/ 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru
al serviciului de salubrizare a localităților.

Art. 6
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

2.Cerințe organizatorice minimale

Art. 7
Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:
a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii,
gospodărirea apelor, protecția mediului ;
b) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcție de
complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației şi specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanță şi calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin
hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate şi
accesul la documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în
condițiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de
delegare a gestiunii ;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
k) ținerea unei evidențe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situației autorităților competente,
conform reglementărilor în vigoare;
l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;
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m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție;
n) o dotare proprie cu instalații şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile
stabilite prin contract;
o) alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 8
Obligațiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului,
anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 9
Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:
a) licență clasa 3 pentru activitățile de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în funcțiune a acestora pet imp de polei sau îngheț, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
b) orice alte premise, licențe, aprobări sau autorizații, necesare derulării activității.

Art. 10
Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații/licențe, precum și măsurile impuse de
autoritățile competente.

Art. 11
Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și
activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 12
Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie
calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

Art. 13
Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul
acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum
și de protecție a mediului.
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Art. 14
În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească
compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 15
Operatorul va informa operativ Orasul Teius cu privire la orice problemă care afectează prestarea
serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite.
Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar,
Operatorul avand responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.
Art. 16
Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator,
care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o
prioritizare a realizării acestora, determinata pe baza unui referat de specialitate.

3.Serviciul de salubrizare
3.1 Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 17
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitățile de curățare şi de transport al zăpezii de pe căile
publice şi de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria
administrativ-teritorială a Orasului Teius.

Art. 18
Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 1

Art. 19
Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt
prevăzute în anexa nr. 2.
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Art. 20
Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt
prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 21
Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din
activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
precum şi a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 4.

Art. 22
Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa
nr. 5.

Art. 23
Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului şi a înghețului sunt cele
din anexa nr. 6.

Art. 24
Lista substanțelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. 7.

Art. 25
Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere este
prezentată în anexa nr. 8.

Art. 26
Activitatea de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheț presupune efectuarea următorului ciclu de operații:
a) curățatul manual al zăpezii și gheții
b) curățatul mecanizat al zăpezii
c) combaterea poleiului (împrăștiere material antiderapant)
d) încărcare (manuală/mecanizată), transport și depozitare zăpadă și gheață.
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Art. 27
Această activitate se desfășoară în general în perioada 15 noiembrie-15 martie, în funcție de condițiile
meteorologice, și pe bază de comandă a Autorității Contractante în cazul în care intervin condiții
meteorologice nefavorabile în alte perioade decât cele specificate anterior

Art. 28
Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță pe timp de iarnă, Operatorul va
elabora anual împreună cu Beneficiarul un program comun de acțiune (”program de pregătire și acțiune
operativă”), înainte de 1 octombrie, care va cuprinde măsuri pregătitoare, de prevenire a înzăpezirii și
măsuri de deszăpezire, de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 29
Frecventa de realizare a operațiunilor de curățare, transport zăpadă și menținere în funcțiune a căilor de
circulație publică pe timp de polei și îngheț va fi stabilită anual de Operator impreună cu Beneficiarul și va
fi inclusă în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 30
Măsurile din programul de pregătire și acțiune operativă vor fi puse în aplicare sub directa coordonare a
Beneficiarului, prin Comandamentul de deszăpezire constituit în baza Dipoziției Primarului. Acest program
va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe
timp de polei sau îngheț și va trebui aplicat în integralitate.

Art. 31
Vor fi executate cu prioritate lucrările de deszăpezire pe arterele care asigură transportul în comun, accesul
la instituții publice, facilitarea activității operatorilor de servicii publice, etc.

Art. 32
Operatorul trebuie să fie pregătit de intervenție directă până cel târziu în data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 33
Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a interveni în termen de maximum 30 de minute de la
începerea ninsorii, conform urgențelor stabilite în programul de pregătire și acțiune operativă.
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Art. 34
Dacă situația din teren o impune, activitatea va fi organizată pe schimburi astfel încât să poată fi asigurată
funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire.

Art. 35
Curățatul manual al zăpezii și gheții se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, și presupune
strângerea depunerilor de zăpadă și/sau gheață în grămezi, la distanțe 10-15 m, astfel încât să nu fie afectată
circulația auto sau pietonală.

Art. 36
Curățarea manuala a zăpezii se execută pe trotuarele și căile de acces ale căror dimensiuni nu permit
intervenția mecanizată, în zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, a trecerilor de pietoni și a gurilor
de scurgere.

Art. 37
În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în
comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din zona stațiilor mijloacelor de transport
în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în
termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

Art. 38
Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale, cu condiția
ca prin operațiunile efectuate să nu se producă deteriorării ale zonelor curățate (ex. spargere pavaj).

Art. 39
Curățarea mecanizată a zăpezii se efectuează în special pe carosabil, începând de la axul drumului către
bordura carosabilului, prin treceri succesive, până la îndepărtarea completă a stratului de zăpadă. Această
operațiune se va realiza astfel încât arterele principale de circulație să fie practicabile în maximum 2 ore de
la începerea intervenției. Durata unei intervenții pe toate străzile incluse în programul de pregătire și acțiune
operativă nu va depăși 6 ore.
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Art. 40
Activitățile de combatere a poleiului se realizează în scopul măririi coeficientului de aderență la drum și se
realizează astfel:
a) cu solutie de clorura de calciu în stare solidă/lichidă.
b) cu amestec de sare și nisip (nisip sort 3-7 mm, sare sort 0-8 mm), proporția recomandată pentru amestec
fiind de 1:2 – 1:3 si in cazuri exceptionale 1:1
c) sare tratată cu inhibitor de coroziune.

Art. 41
Împrăștierea substanțelor menționate se va face cât mai uniform pe suprafețele tratate. În cazul avertizărilor
de polei/ingheț aplicarea acestor substanțe se va face in maximum 3 ore de la avertizare.

Art. 42
Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 noiembrie minimum 35% din cantitatea de
materiale antiderapante ce va fi folosită în acȚiunile de combatere a poleiului. Stocul va fi completat astfel
încât până la data de 31 decembrie să fie disponibil cel puțin 75% din cantitatea totală necesară.

Art. 43
Operatorul va asigura curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere în reteaua de canalizare, astfel
încât apa rezultată din topirea zăpezii să nu se acumuleze pe căile de circulație.

Art. 44
Încărcatul și transportul zăpezii și gheții se va realiza cu vehicule adecvate, în maximum 12 ore de de
terminarea activității de deszăpezire, până la asigurarea condițiilor optime de circulație pietonală și rutieră.

Art. 45
Depozitarea zăpezii și a gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele
menționate în anexa nr. 5.
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Art. 46
Prestarea activităților de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
c) controlul calității serviciului prestat;
d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale,
în condițiile legii;
g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de
prestare a serviciului;
h) asigurarea capacității de curățare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea
serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată, conform graficului Autorității Contractante;
i) asigurarea capacităților de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost
autorizate în acest scop;
j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe
căile publice;
k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele
naționale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;
l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de
salubrizare;
m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

4.Cadrul legal aplicabil

Art. 73
Operatorul va monitoriza și respecta cerințele legislative aplicabile activităților desfășurate pe toată perioada
de derulare a contractului, fără a se limita la:
— Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
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— Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
— Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
— Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică;
— Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
— Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune;
— Hotărâre nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilități publice;
— Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificarile ulterioare;
— Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
— Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
— Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie
comunală și salubritate publică;
— Hotărârea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
— Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
— Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea
înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;
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Anexa 1 - Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii

Dimensiuni tronson strada

Grad prioritate

Nr.
Denumire tronson strada

Lung.

Lat.

Sup.

[m]

[m]

[m2]

crt.

1/2/3
Localitatea Teius

ACADEMICIAN STEFAN
METES

610

4

2440

2

1
2

ALEEA SPORTIVA

1010

8

8080

2

3

ARDEALULUI

1040

8

8320

2

4

AUREL VLAICU

350

4

1400

2

5

AVRAM IANCU

0

8

0

1

6

AXENTE SEVER

940

7

6580

2

7

BARBU LAUTARU

480

7

3360

1

8

BERZELOR

200

7

9

BISERICII

980

7

6860

1

10

CETATUII

590

5

2950

2

11

CLOSCA

320

5

1600

2

12

CLUJULUI

0

5

0

1

13

CRINULUI

320

5

1600

2

14

CRISAN

140

5

700

2

15

CURCANI

350

3

1050

2

16

CUZA VODA

840

5

4200

2

17

DANETII

520

5

2600

2

18

DECEBAL

1400

7

9800

1

19

DOROBANTI

520

7

3640

2

20

DR.SIMION LUCACIU

100

7

700

2

21

GEORGE COSBUC

280

7

1960

2

22

HOREA

860

4

3440

2

23

IANCU DE HUNEDOARA

630

7

4410

2

1400

2
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24

ION CREANGA

260

5

1300

2

25

LUCIAN BLAGA

210

4

840

3

26

MIHAI EMINESCU

370

4

1480

2

27

MIHAIL KOGALNICEANU

520

5

2600

2

28

MIRCEA

420

7

2940

2

29

NICOLAE BALCESCU

530

5

2650

2

30

OCTAVIAN GOGA

0

4

0

1

31

PETRU MAIOR

590

7

4130

2

32

POET ANDREI MURESANU

610

4

2440

2

33

PRIMAVERII

940

4

3760

2

34

PROGRESULUI

1190

4

4760

3

35

RATULUI

170

4

680

2

36

ROSIORI

540

4

2160

3

37

SIMION BARNUTIU

1040

5

5200

2

38

STEFAN CEL MARE

840

5

4200

2

39

TUDOR VLADIMIRESCU

450

4

1800

2

40

VILELOR

350

5

1750

2

-

119780

-

6

11400

2/3

Total A
41

Localitatea (sat ) Beldiu

1900

Total B
42

Localitatea (sat) Capud

11400
1404

4

Total C
43

Localitatea (sat ) Coslariu Nou

Localitatea (sat) Petelca

2/3

5616
700

5

Total D
44

5616

3.500

2/3

3500
2779

4

11116

2/3

11616

Total E
PARCARI
1

Gara CFR

20 loc.

12

360

2

2

Str. Decebal

85 loc.

12

1020

1

3

Ctr. Clujului

6 loc.

12

72

1

4

Str. Dorobanti

26 loc.

12

312

2

5

Str. M.Viteazu

15 loc.

12

300

1/2

6

Str. B.Lautaru

6 loc.

12

72

1
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7

Str. Bisericii

16 loc.

12

192

1

Total F

174

-

2328

-

Total A+B+C+D+E+F

-

-

154240

-
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Anexa 2 - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul
zăpezii

Locatia

Suprafata (mp)

1. STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,CEC

30

2.STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,STATIA CFR

30

3.STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,STR:CLUJULUI

30

4.STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,STR:CLUJULUI

30

5.STATIE TRANSPORT PUBLIC

LOCALITATE CAPUD, POD

30

6.STATIE TRANSPORT PUBLIC

LOCALITATE PETELCA

30

7.STATIE TRANSPORT PUBLIC

LOCALITATE BELDIU

30

8.STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,STR DECEBAL (Biserica Sf.Nicolae)

30

9.STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,STR . DECEBAL LICEU

30

10.STATIE TRANSPORT PUBLIC

TEIUS,STR. DECEBAL SOCLA GENERALA

30

Total =
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300 mp

Anexa 3 - Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi
transportul zăpezii

Trecere pietoni

Localizare

Suprafata (mp)

1. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,DN 1 (STR. CLUJULUI )

50

2. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,DN 1 (STR. CLUJULUI )

50

3. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,DN 1 (STR. CLUJULUI )

50

4. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,DN 1 (STR. CLUJULUI )

50

5. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,STR.DECEBAL

50

6. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,STR.DECEBAL

50

7. TRECERE DE PIETONI

TEIUS ,STR.DECEBAL

50

8. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,STR. O. GOGA

50

9. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,STR. O. GOGA

50

10. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,STEFAN CEL MARE

50

11. TRECERE DE PIETONI

TEIUS,STEFAN CEL MARE

50

Total =
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550 mp

Anexa 4 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii
provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de canalizare,
precum şi a gurilor de scurgere

-

NU E CAZUL
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Anexa 5 – Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

-

Str. Danetii – zona fostei halde de gunoi
Zona Targului
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Anexa 6 - Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului şi a
înghețului
Dimensiuni tronson strada

Grad prioritate

Nr.
Denumire tronson strada

Lung.

Lat.

Sup.

[m]

[m]

[m2]

crt.

1/2/3
Localitatea Teius

ACADEMICIAN STEFAN
METES

610

4

2440

2

1
2

ALEEA SPORTIVA

1010

8

8080

2

3

ARDEALULUI

1040

8

8320

2

4

AUREL VLAICU

350

4

1400

2

5

AVRAM IANCU

0

8

0

1

6

AXENTE SEVER

940

7

6580

2

BARBU LAUTARU

480

7

1

7
3360
8

BERZELOR

200

7

9

BISERICII

980

7

6860

1

10

CETATUII

590

5

2950

2

11

CLOSCA

320

5

1600

2

12

CLUJULUI

0

5

0

1

13

CRINULUI

320

5

1600

2

14

CRISAN

140

5

700

2

15

CURCANI

350

3

1050

2

16

CUZA VODA

840

5

4200

2

17

DANETII

520

5

2600

2

18

DECEBAL

1400

7

9800

1

19

DOROBANTI

520

7

3640

2

20

DR.SIMION LUCACIU

100

7

700

2

21

GEORGE COSBUC

280

7

1960

2

22

HOREA

860

4

3440

2

23

IANCU DE HUNEDOARA

630

7

4410

2

1400

2

Caiet de sarcini Serviciul Salubrizare-Activitatea de Deszapezire
Teius 2021

24

ION CREANGA

260

5

1300

2

25

LUCIAN BLAGA

210

4

840

3

26

MIHAI EMINESCU

370

4

1480

2

27

MIHAIL KOGALNICEANU

520

5

2600

2

28

MIRCEA

420

7

2940

2

29

NICOLAE BALCESCU

530

5

2650

2

30

OCTAVIAN GOGA

0

4

0

1

31

PETRU MAIOR

590

7

4130

2

32

POET ANDREI MURESANU

610

4

2440

2

33

PRIMAVERII

940

4

3760

2

34

PROGRESULUI

1190

4

4760

3

35

RATULUI

170

4

680

2

36

ROSIORI

540

4

2160

3

37

SIMION BARNUTIU

1040

5

5200

2

38

STEFAN CEL MARE

840

5

4200

2

39

TUDOR VLADIMIRESCU

450

4

1800

2

40

VILELOR

350

5

1750

2

-

119780

-

6

11400

2/3

Total A
41

Localitatea (sat ) Beldiu

1900

Total B
42

Localitatea (sat) Capud

11400
1404

4

Total C
43

Localitatea (sat ) Coslariu Nou

Localitatea (sat) Petelca

2/3

5616
700

5

Total D
44

5616

3.500

2/3

3500
2779

4

11116

2/3

11616

Total E
PARCARI
1

Gara CFR

20 loc.

12

360

2

2

Str. Decebal

85 loc.

12

1020

1

3

Ctr. Clujului

6 loc.

12

72

1

4

Str. Dorobanti

26 loc.

12

312

2

5

Str. M.Viteazu

15 loc.

12

300

1/2

6

Str. B.Lautaru

6 loc.

12

72

1
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7

Str. Bisericii

16 loc.

12

192

1

Total F

174
loc.

-

2328

-

Total A+B+C+D+E+F

-

-

154240

-
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Anexa 7 - Lista substanțelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare

1. Sare (tratată cu inhibitor de coroziune)
2. Clorura de calciu
3. Clorura de magneziu
4. Material antiderapant 0-8mm
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Teius 2021

Anexa 8 - Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare şi a gurilor de
scurgere
NU E CAZUL
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Oras Teius - Judetul Alba

Regulamentul Serviciului de salubrizare

Pentru activitatile :
- curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț;

Cuprins
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2. Asigurarea serviciului de salubrizare și conditii de funcționare
2.1 Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț
3. Drepturi şi obligații
3.1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare
3.2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

4. Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate
5. Indicatori de performanță şi de evaluare a serviciului de salubrizare
6. Dispozitii tranzitorii şi finale

Anexa 1 – Indicatori de performanta

1. Dispoziții generale
1.1 Domeniul de aplicare
Art. 1
(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare al Orasului
Teius, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat la nivelul Orasului Teius
pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor
economici de pe teritoriul unității administrative-teritoriale Orasul Teius.
(2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de
salubrizare, definind modalitățile şi condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de
salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea,
exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu
urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.
(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este
organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul Orasului Teius, se vor conforma prevederilor
prezentului regulament-cadru.
(5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliul Local al
Orasului Teius poate aproba şi alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii
de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2
Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activități de salubrizare:
a) curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheț;

Art. 3
Modul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza
următoarelor principii:
a) protecția sănătății populației;
b) responsabilitatea față de cetățeni;
c) conservarea şi protecția mediului înconjurător;
d) asigurarea calității şi continuității serviciului;
e) finanțarea cheltuielilor de salubrizare prestate se asigura de catre Orasul Teius si se va face in limita
alocarilor bugetare aprobate.
f) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4
Termenii şi noțiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:
4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
4.2. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe
suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiții de
siguranță;
4.3. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură
evacuarea apelor pluviale;
4.4. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;
4.5. licență - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al
serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;
4.6.utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

Art. 5
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice
care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de
salubrizare a Orasului Teius, denumit în continuare sistem de salubrizare.
(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde
construcții, instalații şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
a. baze de garare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;
b. magazie materiale, etc.

Art. 6
Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din prezentul
Regulament al serviciului, aprobați de Consiliul Local al Orasului Teius.

1.2 Accesul la serviciul de salubrizare
Art. 7
(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Orasului Teius au garantat dreptul de
a beneficia de acest serviciu.
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de
salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure
protecția sănătății publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților
competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform
programului aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră
care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

1.3 Documentația tehnică
Art. 8
(1) Prezentul regulament stabileşte documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură
serviciul de salubrizare.
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire,
actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, de păstrare şi
reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri
de instalații.

Art. 9
(1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate,
dupa caz , următoarele documente:
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
b) situația terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu
toate modificările sau completările;
d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la
zi,daca este cazul;
e) cărțile tehnice ale construcțiilor, daca este cazul;
f) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a
acestora;
g) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părților de lucrări sau
ale lucrărilor ascunse;
h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe
obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi rețelelor etc.;
i) documentele de recepție, preluare şi terminare a lucrărilor, dupa caz, cu:
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță şi garanție, buletinele de
verificări, analiză şi încercări;

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
4. procese-verbale de punere în funcțiune;
5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților şi a
remedierilor;
7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare;
j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei
instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind
manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi
cărțile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;
l) normele generale şi specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații
sau fiecărei activități;
m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a
obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
n) regulamentul de organizare şi funcționare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
o) avizele şi autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură,
inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;
p) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;
q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalații;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesizări şi reclamații, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru
etc.;
t) bilanțul de proiect şi rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale,
inclusiv bilanțul de mediu (dacă este solicitat).
(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform
normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10
(1) Documentația de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii
economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării
respective.
(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de
execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției şi, în final, să
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, şi să
predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării,
întreținerii şi reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție şi/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi
schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care
nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri,
având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.
(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără
avizul acestuia.

1.4 Îndatoririle personalului operativ
Art. 11
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile,
instalațiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină
principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament,
într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile şi
responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile
operaționale.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în
procedurile proprii în funcție de:
a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalațiilor;
c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalațiilor şi procesului tehnologic.

Art. 12
(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în
conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne,
graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau
tehnică-administrativă.
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:
a) protejarea sănătății populației;
b) protecția mediului înconjurător;
c) menținerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deşeuri şi reciclarea acestora;
e) continuitatea serviciului.

2. Asigurarea serviciului de salubrizare și conditii de funcționare
2.1 Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora
pe timp de polei sau de îngheț
Art. 13
(1) Operatorul care prestează activitatea de curățare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul
de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acționare pe timp
de iarnă.
(2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul
va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1
octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va
cuprinde măsuri:
a) pregătitoare;
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;
c) de prevenire şi combatere a poleiului.

Art. 14
Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a
intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității şi dotarea necesară
deszăpezirii pe timp de iarnă;
b) organizarea unităților operative de acțiune;
c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii.

Art. 15
La nivelul Orasului Teius se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi
acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților şi lubrifianților;
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii;
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare,
spitale, unități de învățământ);

f) lista mijloacelor de comunicare;
g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la
serviciu şi de acasă;
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de
scurgere;
i) lista stațiilor şi refugiilor de transport în comun;
j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;
k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului.

Art. 16
Operațiunile de curățare şi transport al zăpezii şi de acționare cu materiale antiderapante se realizează
obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi
situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă.

Art. 17
(1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcție de condițiile specifice
din teren.
(2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcție de necesități, cu
respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii.
(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de
Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția
temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.
(4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru
preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.

Art. 18
(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de
transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor
mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces
la instituțiile publice şi unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de
maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu
utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de
transport în comun.
(3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul
Orasului Teius.
(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de
scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art. 19
(1) Evidența activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de
iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit
"jurnal de activitate pe timp de iarnă".
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității
administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi
decontarea lucrărilor efectuate.
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:
a) numele şi prenumele dispecerului;
b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
d) străzile pe care s-a acționat;
e) activitatea prestată;
f) forța de muncă utilizată;
g) utilajele/echipele care au acționat;
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;
i) temperatura exterioară;
j) condițiile hidrometeorologice;
k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de
Meteorologie;
l) semnătura dispecerului;
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.
(4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje şi separat pentru acțiunea cu
forțe umane.

Art. 20
(1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de
descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat
manual sau mecanizat.
(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:
a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de
zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;
c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată
de Administrația Națională de Meteorologie pentru Orasul Teius, căzută pe suprafața pentru care se
realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;
d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai
în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare.
(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare
avizate în prealabil de operatorul serviciului de canalizare.
(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.
(5 ) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții acesteia trebuie să se
realizeze în maximum 24 ore de la terminarea activității de deszăpezire.
(6) Consiliul Local al Orasului Teius poate stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să
asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu
mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.
(7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează
concomitent cu operația de deszăpezire.

Art. 21
Autoritățile administrației publice locale ale vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului
şi înzăpezirii străzilor din cadrul localității/localităților, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor
împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

Art. 22
(1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de
detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează
variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de
îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.
(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în
amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții
carosabile.
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în
care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu
sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.
(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau
împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin
acțiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

(5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru
combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Consiliul Local al Orasului Teius.

Art. 23
Autoritățile administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio
locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi
transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informații legate de
activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță
a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a
celorlalte autovehicule.

3.Drepturi şi obligații
3.1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare – Activitatea de curățare
şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț

Art. 24
Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport

al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț se constituie ca un capitol distinct în cadrul:
a) hotărârii de dare în administrare a serviciului ;
b) regulamentului serviciului de salubrizare;
c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare

Art. 25
Operatorii serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț au următoarele
drepturi:
a) Sa ii fie asigurate toate resursele bugetare pentru acoperirea costului operațiunilor de salubrizare -

activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț . Finanțarea cheltuielilor se asigură de către autoritatea
administrației publice locale în baza documentelor de lucru, confirmate;
b) Finatarea cheltuielilor corespunzătoare serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi

transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț se suportă de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de
aprobare adoptate de Consiliul Local al Orasului Teius.

c) să solicite resursele bugetare necesare în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din
economie;
d) să propună modificarea resurselor bugetare aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a
costurilor;
e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare- activitatea de curățare şi transport al

zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț pentru toate locatiile din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare
în administrare sau contract de delegare a gestiunii ;

Art. 26
Operatorii serviciilor de salubrizare- activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț au următoarele
obligații:
a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte;
b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor prezentului regulament-cadru,
prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă,
inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție
instituite, conform prevederilor legale;
d) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate şi
să asigure accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare,
în condițiile legii;
e) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea
activităților;
f) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licențele necesare prestării activităților specifice
serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;
g) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractul de prestare a serviciului de
salubrizare- activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
h) să presteze serviciul de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț la toți utilizatorii
din raza unității administrativ-teritoriale Orasul Teius pentru care are hotărâre de dare în administrare
sau contract de delegare a gestiunii;
i) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin
contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare -

activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor
prestate;

j) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de
operare;
k) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în
comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de
îngheț;
m) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
n) să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de
funcționare permanent;
o) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de
rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi
ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data şi ora reclamației, data şi ora rezolvării,
numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are
obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

3.2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 27
(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de
salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.
(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare - activitatea de curățare şi

transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor
utilizatorilor, conform legislației în vigoare.

Art. 28
Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare - activitatea de curățare şi

transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;
b) să solicite şi să primească, în condițiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau
compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor
tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
c) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate
în sfera serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț şi să facă propuneri
vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului;

d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea
intereselor proprii;
e) să primească şi să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare - activitatea de curățare şi

transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației
publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;
f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din
sectorul serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților
administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau
reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
h) să li se presteze serviciul de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe
căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în condițiile
prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;
i) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților
administrației publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;
j) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare - activitatea de curățare şi

transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț şi de utilizare a acestora.

Art. 29
Utilizatorii au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru - activitatea de curățare şi transport al

zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț;
b) să achite taxa de salubrizare pentru activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț aprobată de
autoritatea administrației publice locale în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără
contract;
c) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în
programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico- edilitare;
d) să asigure deszapezirea locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este
cazul;
e) să nu arunce zapada curatata în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;
f) să mențină curatarea zapezii să îndepărteze gheața pe trotuare, pe porțiunea din dreptul
condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

4. Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate
Art. 30
(1) Pentru curățarea şi transportul zăpezii şi al gheții de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate,
cantităților calculate şi a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării
poleiului sau pe bază de comandă transmisă de către Autoritatea Contractantă.
(2) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a
sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă
neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea
necorespunzătoare a acesteia.
(3) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale va constata
deficientele.

5. Indicatori de performanță şi de evaluare a serviciului de
salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe
căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț

Art. 31
(1) Consiliul local al Orasului Teius stabilește şi aprobă valorile indicatorilor de performanță ai
serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț şi sanctiunile aplicate
operatorului în caz de nerealizare.
(2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al

zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț se precizează în caietul de sarcini,precum şi în hotărârea de dare în administrare sau contractul
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.
(3) Autoritățile administrației publice locale aplică sanctiuni operatorului serviciului de salubrizare -

activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheț în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii
de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 32
(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru
asigurarea serviciului de salubrizare a localităților - activitatea de curățare şi transport al

zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau
de îngheț cu privire la:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este
responsabila;
c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare - activitatea de

curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheț;
f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației;
g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității
muncii.

Art. 33
Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la
următoarele activități:
a) măsurarea, si asigurarea finantarii contravalorii serviciilor efectuate;
b) îndeplinirea prevederilor cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
c) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a
problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor care revin fiecărei părți;
d) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
e) prestarea serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru toți
utilizatorii din raza unității administrativ- teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare
sau contract de delegare a gestiunii;
f) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al

zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț - informare, consultanță;

Art. 34
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare - activitatea

de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheț trebuie să asigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare - activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile
publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț conform
prevederilor caietului de sarcini;
b) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor;

c) înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora.

Art. 35
În conformitate cu competențele şi atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice
centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislației şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
c) calității şi eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți actele de
gestiune a serviciului;
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcțiune, dezvoltare şi/sau
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de
delegare a gestiunii;
e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;
f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice şi prin norme metodologice.

6. Dispozitii tranzitorii şi finale

Art. 36
Primarul Orasului Teius și/sau împuterniciții acestuia vor monitoriza aplicarea prevederilor
prezentului regulament.
Art. 37
Nerespectarea de către Operator a prevederilor art. 40 din prezentul Regulament constituie
contravenție și se sancționează cu amendă.
Art. 38
Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 43 din prezentul Regulament constituie
contravenție și se sancționează cu amendă.
Art. 39 Cuantumul amenzilor specificate la art. 37 și art. 38 va fi stabilit și aprobat prin Hotărâre a
Consiliului Local al Orasului Teius.
Art. 40
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor specificate în prezentul Regulament se va face de
către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

Art. 41
Contravențiilor prevăzute la art. 37 și art. 38 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Art. 42
Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcție de modificările de natură
tehnică, tehnologică şi legislativă.
Art. 43
Anexa 1 este parte integrantă din acest Regulament.

Anexa 1 – Indicatori de performanta

Trimestrul

Nr.
crt

Indicatori de performanță

1.

Indicatori de performanță generali

1.1

Gestiunea serviciilor de salubrizare

a)
1.2

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de
calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la
numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe
categorii de activități
Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

b)

numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de
servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații
privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de
activități şi categorii de utilizatori
ponderea din numărul de reclamații de la lit. a) care s-au
dovedit justificate

c)

procentul de solicitări de la lit. b) care au fost
rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

a)

I

II

III

IV

Total
an

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

max.

max.

max.

max.

max.

15%

15%

15%

15%

15%

max.

max.

max.

max.

max.

10%

10%

10%

10%

10%

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

g)

numărul de sesizări din partea agenților de protecția
mediului raportat la numărul total de sesizări din partea
autorităților centrale şi locale
deficientele constatate de autoritățile administrației
publice locale, raportate la valoarea prestației, pe
activități
numărul de reclamații rezolvate privind calitatea
activității prestate, raportat la numărul total de reclamații
privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități
şi
categorii
denumărul
utilizatori
ponderea
din
de reclamații de la pct. e) care s-au
dovedit justificate

h)

procentul de solicitări de la lit. g) care au fost rezolvate în
mai puțin de două zile calendaristice

2.

Indicatori de performanță garantați

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

a)

Numărul de sesizări scrise din partea ANRSC privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

d)

e)

f)
g)

a)
b)

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate
din analizele şi controalele organismelor abilitate

max 3

max 3

max 3

max. 3

max. 3

max. 3

max 3

max. 3

max 12

max. 12

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage
sanctiuni.

a)

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau nerespectării condițiilor
corespunzătoare de prestare a activității
max. 10 max 10 max 10 max 10
max 40

a)

b)

Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru
situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată
aferentă activității

2%

2%

2%

2%

8%

c)

Numărul de neconformități constatate de autoritatea
administrației publice locale, per activitate

3

3

3

3

12

0

0

0

0

0

d)

Numarul de amenzi date de administratia locala pt
executarea necorespunzatoare a activitatii

