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PROIECT
HOTARARE
- privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare – sectiunea maturat
stradal
Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica lunara ordinara la data de
31.05.2017
Analizand propunerea formulata de secretarul orasului Rupea prin care se solicita
modificarea contractului de delegare a serviciilor comunitare de utilitati publice incheiat intre
orasul Rupea si SC Serviciul Public Rupea SRL , precum si expunerea de motive a
Primarului orasului Rupea,
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice republicata cu
modificarile si completarile ulterioare , art. 29 alin 6 si 14
In temeiul art.36 alin. 2 lit. A, a art. 45 alin 1 si a art. 115 din legea nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala:
HOTARASTE:
ART. 1 – Incepand cu data de 01.06.2017 se aproba preluarea de catre SC
Serviciul Public Rupea SRL , a activitatii de maturat stradal , in conditiile stipulate in
Caietul de Sarcini – anexa la prezenta hotarare.
ART. 2 – Primarul orasului Rupea va incheia un act aditional la contractul de
delegare a serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 460/29.02.2012, incheiat intre
Orasul Rupea si SC Serviciul Public Rupea SRL, in care vor fi stipulate aceste
modificari.
INITATOR
PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu

vizat
Secretarul orasului Rupea
jr. Ioana Madalina Roman
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Raport de specialitate
În prezent activităţile serviciului public de salubrizare în orasul Rupea se
desfasoara în baza unui Contract de prestări servicii incheiat cu un operator
economic licenţiat ANRSC,
Orasul Rupea a asigurat de la data semnării contractului şi până în prezent, prin
intermediul operator economic care a prestat serviciul public de salubrizare, nivelul
de calitate, cantitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionarii serviciului public de
salubrizare, în condiţii de eficienţă, de satisfacere a nevoilor urbane, de siguranţă şi
protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător:
Prin raportare la principiul continuităţii serviciilor de utilitate publică şi a atribuţiilor
ce cad în sarcina autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte aceste servicii, se
întocmeşte prezentul raport de specialitate , cu respectarea următoarelor acte
normative:
- Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi
completările ulterioare,
- OUG nr. 58/2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu
impact asupra domeniului achizitiilor publice;
- Legea nr. 99/2014, pentru modificarea si completarea Legii serviciului de
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice locale,
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
- HG nr. 870/2013 privind Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor 2014-2018;
- OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu ( prin care se instituie taxa pentru
depozitare deseuri ) ;
- OG nr.39 /2016 privind modificarea si completarea OUG nr.196/2005 privind
fondul pentru mediu.
- H.G. nr. 246/2006 pentru aporbarea Strategiei Naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi
completările ulterioare ;
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- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a

-

-

-

-

Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/ 2015 de aprobare a Regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare a localităţilor – stabileşte cadrul juridic unitar
privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile
cadrul ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii
de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator;
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de
sarcini cadru al serviciului de salubrizare – stabileşte condiţiile de desfăşurare a
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi
siguranţă;
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru
de prestare a servicului de salubrizare a localităţilor, contractul – cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor constituie modelul contractului
de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului,
relaţiile dintre operatori şi utilizatori.

Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a
localitătilor aprobat prin ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, se înţelege:
„Totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect
salubru al localitătilor, adică colectarea, selectarea, transportul, depozitarea,
neutralizarea deşeurilor, măturatul, stropitul, spălatul străzilor, curăţatul rigolelor,
colectarea deşeurilor stradale, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ”.
Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare ca o componentă a
serviciilor publice de gospodărie comunală sunt:
 protecţia sănătăţii publice;
 autonomia locală şi descentralizarea;
 responsabilitatea faţă de cetăţeni;
 conservarea şi protecţia mediului inconjurător;
 calitate si continuitate; securitatea serviciului;
 tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor;
 nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor;
 transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
 administrarea corectă şi eficientă a bunurilor proprietate publică şi a fondurilor
publice;
 dezvoltare durabilă.
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Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă prevăzuţi
în Regulamentul serviciului de salubrizare
Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale
instituţiilor publice şi ale agenţilor economici şi vor asigura:
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
 promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare;
 dezvoltarea durabilă a serviciilor;
 protecţia mediului inconjurător.
Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice este o parte a
contractului de delegare a gestiunii incheiat cu SC Serviciul Public Rupea SRL ,
societate unde actionar unic este orasul Rupea. Aceasta parte a contractului de
delegare nu a fost operativa pana in acest moment. Aceasta activitate era
prestata in mod direct de catre angajatii ai Primariei Rupea
In consecinta, incepand cu data de 1.06.2015 , propun ca si aceasta activitate
sa fie realizata efectiv de catre SC Serviciul Public Rupea SRL , in conditiile si la
tarifele stipulate in caietul de sarcini .
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice
republicata cu modificarile si completarile ulterioare , art. 29 alin 6 si 14
In temeiul art.36 alin. 2 lit. A, a art. 45 alin 1 si a art. 115 din legea nr.
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia
publica locala propun adoptarea unei hotarari in acest sens .
SECRETAR,
jr. Ioana Madalina Roman
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EXPUNERE DE MOTIVE
Analizand propunerea formulata de secretarul orasului Rupea prin care se solicita
modificarea contractului de delegare a serviciilor comunitare de utilitati publice incheiat intre
orasul Rupea si SC Serviciul Public Rupea SRL , precum si expunerea de motive a
Primarului orasului Rupea,
Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice este o parte a contractului de
delegare a gestiunii incheiat cu SC Serviciul Public Rupea SRL , societate unde actionar
unic este orasul Rupea. Aceasta parte a contractului de delegare nu a fost operativa pana
in acest moment. Aceasta activitate era prestata in mod direct de catre angajatii ai
Primariei Rupea
In consecinta, incepand cu data de 1.06.2015 , propun ca si aceasta activitate sa fie
realizata efectiv de catre SC Serviciul Public Rupea SRL , in conditiile si la tarifele
stipulate in caietul de sarcini .
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice republicata cu
modificarile si completarile ulterioare , art. 29 alin 6 si 14
In temeiul art.36 alin. 2 lit. A, a art. 45 alin 1 si a art. 115 din legea nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica
locala este necesara adoptarea unei hotarari de aprobare a preluarii de catre SC Serviciul
Public Rupea SRL , a activitatii de maturat stradal , in conditiile stipulate in Caietul de
Sarcini – anexa la prezenta hotarare.
PRIMAR,
ec. Bardas Nicolae Liviu
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