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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002  

E-mail primaria.Balșa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR._42/2019 

privind aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatea 

de: măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice în comuna Balşa 

   

 Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 16 

decembrie 2019; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/197/28.11.2019, la proiectul de 

hotărâre nr. 42/28.11.2019, prin care se propune aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii 

Serviciului de salubrizare pentru activitatea de: măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice în 

comuna Balşa;  

- HCL Balșa nr. 14/2009 și HCL Balșa nr. 41/2019 privind modificarea şi completarea HCL nr. 

14/2009 privind înfiinţarea Serviciului de Salubrizare al comunei Balşa şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini a serviciului de salubrizare; 

-Raportul Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice nr. 

2055/198/28.11.2019, Avizul favorabil nr. 2055/205/09.12.2019, al comisiei de specialitate nr. 1: 

agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă și protecție 

socială, și Avizul favorabil nr. 2055/206/09.12.2019, al comisiei de specialitate nr. 3:  activităţi social-

culturale, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului 

Local al comunei Balșa; 

 În temeiul prevederilor art. 8, art. 22, alin.(1) şi (2), lit. ,,b”, art. 23, alin.(1), lit. ,,b” şi art. 24, 

alin.(1), lit. ,,b” și alin.(2), art. 29, alin. (9) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 5, art. 6, art. 8, art. 12, alin.(1), lit. ,,b”, alin.(2) şi (3), art. 13, 

alin.(1), lit. ,,b”, alin.(2) și (3) şi art. 14 din  Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al Localităţilor, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

al serviciului de salubrizare a Localităţilor, art. 7, alin.(5) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, art. 43, secțiunea Achiziția directă din Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. „d", alin.7, lit. ,,n”, art. 139, alin.(1) și art. 

196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de: măturatul, spălatul, stropitul si intreținerea căilor publice în comuna Balşa, prezentat în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin atribuirea unui contract de 

prestări servicii pentru activitatea de: măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice în comuna 

Balşa, prezentat în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă Contractul cadru de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de: măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice în comuna Balşa, prezentat în 

Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Durata contractului este de 4 ani. 

Art.4. Se mandatează primarul comunei Balşa cu semnarea contractului de delegare a gestiunii prin 

achiziționare directă. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Balșa, Compartimentului agricol, 

urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, A.N.R.S.C., Instituţia Prefectului-Judeţul 

Hunedoara şi se va afişa pentru luare la cunoştinţă publică. 

 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                            Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                                           Secretar general,                                                                                                  

                            Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 16 decembrie 2019, sistem 

de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”. Cvorum necesar 

majoritatea absolută. 
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                                    Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 42/2019 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare din comuna Balşa 

pentru activitatea  de: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice în comuna Balşa 

 

1. INTRODUCERE 
 
Studiul de oportunitate reprezintă o cerinţa a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata, scopul acestuia fiind de a fundamenta si stabili solutiile optime de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare. Art.32 alin.(2) precizeaza: "In vederea încheierii contractelor de 

delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, dupa caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, 

in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei 

propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si 

stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentaţia de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii". 

Aceeasi lege prevede doua forme a gestiunii serviciilor de utilitati publice, potrivit art.22 

alin.(2):" Gestiunea serviciilor de utilitate publica se organizează si se realizează in următoarele modalitati: 

a) gestiune directa; 

b) gestiune delegata, coroborat cu alin.(3) conform caruia modalitatea de gestiune a serviciilor de 

utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui 

mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice". 

Gestiunea delegata, potrivit art.29 alin.(8) prevede urmatoarele: "Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achizitie publica de servicii". 
 

     2. ASPECTE GENERALE 
 
2.1. Denumirea: Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului 

public de salubrizare din comuna Balşa, pentru activitatea: 

1) Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice în comuna Balşa 

2.2. Autoritatea contractanta: Comuna Balşa, strada Principală, nr. 242. 

2.3. Elaborator: Comuna Balşa, prin secretar general al comunei 

2.4. Obiectul si scopul: 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate il constituie analiza situatiei actuale a salubrizarii 

din comuna Balşa si fundamentarea necesitatii si oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare din comuna Balşa, care va cuprinde urmatoarele activitati: 

A. Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice, activitate care presupune 

urmatoarele categorii de servicii: 

 - măturatul manual si mecanic; 

- întreținerea curateniei, inclusiv golirea cosurilor de gunoi stradale; 

- stropitul carosabilului; 

- spălatul carosabilului; 

- razuitul rigolelor; 

- incarcarea, transportul si descarcarea deseurilor stradale la depozitul de deseuri.  

Toate aceste categorii de servicii se aplica pe carosabil, trotuare, statii de transport in comun 

precum si pe suprafetele anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna ori de agrement. 
 
Studiul de oportunitate are ca scop fundamentarea solutiei optime de gestiune a serviciului 

public de salubrizare din comuna Balşa. 
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    Obiectivele studiului sunt: 

- analiza optiunilor si justificarea solutiei optime de gestiune; 

- analiza modului in care optiunea raspunde cerintelor autoritatii contractante; 

- analiza riscurilor si implicarea partilor din contract. 

Serviciul de salubrizare fiind supus regimului juridic al serviciilor comunitare de utilitate 

publică, îi sunt aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente 

fundamentale, si anume: 

- au caracter permanent si regim de functionare continuu; 

- adaptabilitate la cerintele utilizatorilor; 

- satisfacerea cerintelor cantitative si calitative precum si necesitatilor de interes si utilitate 

publica; 

- sanatatea populatiei si calitatea vietii; 

- introducerea unor metode moderne de management; 

- functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si 

eficienta economica a echipamentelor si dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in 

conformitate cu caietele de sarcini si cu regulamentul serviciului; 

- dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public al unitatii administrativ-

teritoriala si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare; 

- respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si 

reglementarea ariilor de monopol; 

Gestiunea serviciului public de salubrizare in comuna Balşa are ca scop diminuarea impactului 

asupra mediului si a riscurilor asupra sanatatii umane precum si scopul conformarii cu legislatia in 

domeniu. 

2.5. Prezentarea comunei Balşa: 

2.5.1. Descriere generala 

Comuna Balșa este situata in nord-estul judetului Hunedoara, la granita cu judetul Alba, in partea 

estica a Muntilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora. 

Comuna Balșa are in componenta 14 sate si anume: Almașu Mic de Munte, Ardeu, Balșa, Bunești, 

Galbina, Mada, Oprișești, Poiana, Poienița, Roșia, Stăuini, Techereu, Vălișoara și Voia. 

Are ca  vecini: 

  la vest – comunele Bucuresci, Baita, Certeju de Sus; 

  la sud – orasul Geoagiu; 

  la est – judetul Alba; 

  la nord -  comuna Buces. 

 Comuna Balșa se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii creste potentialul: 

  Geoagiu – 19 km; 

  Orastie – 32 km; 

  Zlatna – 19 km; 

  Brad – 29 km; 

  Deva – 62 km. 

 Relieful este preponderent muntos, respectiv Muntii Metaliferi, strabatut de vai care colecteaza 

paraie, dintre care principalele sunt: paraul Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcului, Valea Rosie, Gura 

Vaii, etc. 

 Relieful, vegetatia si reteaua hidrografica alcatuiesc un cadru natural exceptional prin frumusete, 

autenticitate si lipsa elementelor poluante majore. 

 Marea majoritate a teritoriului comunei se constituie din terenuri cu panta medie sau mare, numai 

in proximitatea paraielor si vailor se gasesc mici portiuni plane. 
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 Pe teritoriul comunei predomina padurile, pasunile, fanetele si in mica masura terenuri agricole – 

arabile. Elementele specifice si emblematice ale cadrului natural in comuna sunt muntii din calcar de 

origine jurasica, cu numeroase formatiuni carstice, pesteri, doline. 

Din punct de vedere climatic, comuna se inscrie in zona temperat - continentala, temperatura medie 

anuala fiind +10 - 11˚C. Se caracterizeaza prin temperaturi blande, iarna nefiind geruri aspre si vara calduri 

excesive, insa primavara cade bruma tarzie si toamna brume timpurii. Precipitatiile sunt abundente in 

special primavara si toamna avand valori medii anuale cuprinse intre 900 si 1000 mm. Vanturile sunt slabe 

in intensitate, viteza medie fiind cuprinsa intre 2 si 4 m/s si putine, avand directia predominanta dinspre sud 

– vest. 

      Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Balșa este formata din urmatoarele paraie: paraul 

Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcurii, Valea Rosie, Gura Voii, etc 

  Datorita asezarii sale geografice, formele geografice ce predomina sunt dealurile formate din 

soluri podzolice si roci calcaroase, iar datorita acestui fapt pe teritoriul comunei se gasesc multe forme 

carstice. 

Tipuri si subtipuri de sol care se intalnesc pe teritoriul comunei: 

▪ Solul brun acid – indentificat pe toate categoriile de versanti, pe terenuri cu inclinari usoare si 

repezi; 

▪ Solul brun eumezobazic – sol profund si foarte profund cu volum edafic mare si textura mijlocie: 

       - Tipic 

       - Litic 

▪ Solul brun luvic litic – sol profund cu volum edafic mare: 

         - Litic 

         - Luvic 

Vegetatia care acopera teritoriul comunei este reprezentata de: fag, carpen, salcam, gorun, cer, 

molid, ciresul salbatic, dar si exemplare de flora rara si endemisme: laleaua pestrita, jalesul, centaurea 

scabiosa, alium flavum, galamintha majoranifolia s.a. 

 Fauna din zona Balșa este reprezentata de: lupul, cerbul comun, capriorul, rasul, mistretul, vulpea, 

iepurele, cocosul de munte, fazanul, pisica salbatica si vipera cu corn. 

 Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, 

pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale). 

 Subsolul Muntilor Metaliferi contine resurse minerale, minereuri de metale si pietre pretioese, in 

localitatile Techereu, Valisoara, Bunesti si Poiana. 

 Unele din satele comunei Balșa sunt atestate documentar incepand cu anul 1407 - Balșa, 1509 - Ardeu si 

Voia, 1511 -  Poiana şi Techereu, 1733 -  Almas si Valisoara, 1805 - Poienita si Oprisesti. 

Fata de principalele cai de acces, comuna Balșa este asezata pe drumul judetean  DJ 705, care face 

legatura intre orasul Zlatna si halta de cale ferata Geoagiu, aflata pe drumul national Sebes – Deva si 

drumul judetean 741 Almasu - Mic – Curechiu. Distanta de la comuna Balșa la municipiul Deva este de 62 

km, 29 km pana la municipiul Brad. Cel mai apropiat aeroport este cel din municipiul Sibiu, la distanta de 

110 km.  

Căi de acces în comună: 

▪ DC 15 A: DJ 741 – Poienita – 2,500 km (pietruit); 

▪ DC 15 B – Poienita – Oprisesti – 2,100 km (pietruit); 

▪ DC 24: DJ 705 – (Almasu Mic de Munte) – Valisoara – 8,130 (pietruit); 

▪ DC 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia – 16,500 km (pamant); 

▪ DC 25: DC 24 – Bunesti – 5,260 km (pamant); 
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▪ DC 25 A: DJ 705 – Galbina – 2,150 km (pamant); 

▪ DC 25 B: DJ 741 – Techereu – 3,500 km (pietruit); 

▪ DC 25 C: DJ 741 – Poiana – 2,500 km (pietruit); 

▪ DC 28: DJ 705 – Mada – Stauini – 9,000 km (pietruit); 

▪ DC 28 A – Mada – Balșa – 7,100 km (pietruit); 

▪ DC 28 B: DC 28 – Gura Oandrului – 1,500 km (pamant); 

▪ DC 29 – Bacaia – Ardeu – 3.500 km (pamant); 

▪ DN 7 – 27 km; 

▪ Autostrada A1 – 25 km, 

▪ Gara – Orastie – 30 km; 

2.6. Descrierea activitatii de salubrizare in comuna Balşa 

 Salubrizarea comunei Balşa este un serviciu comunitar de utilitati publice, administrat de catre 

Primaria comunei Balşa. 

 Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Balşa contine prevederi referitoare la 

organizarea si functionarea serviciilor de salubrizare, pentru urmatoarele activitati: 

a)colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite 

din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;  

b)colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

c)organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;  

d)operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;  

e)sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare;  

f)măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  

g)curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheţ;  

h)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare;  

i)organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;  

j)administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare;  

k)dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 
Serviciul de salubrizare se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii: 

- protectia sanatatii populatiei; 

- autonomia locala si descentralizarea serviciilor; 

- responsabilitatea fata de cetateni; 

- conservarea si protectia mediului inconjurator; 

- asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 

- tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 

- nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

- transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; 

- administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor 

administrativ-teritoriale si a banilor publici; 

- securitatea serviciului; 

- dezvoltarea durabila. 

2.7. Cadrul legal 

Legislatia romana cuprinde o serie de acte normative ce contin prevederile referitoare la serviciile 

publice de salubrizare, necesare a fi cunoscute si aplicate. 
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2.7.1. Cadrul legal privind administratia publica si serviciul de salubrizare: 

a) Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

b) Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

c) Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare 

a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

d) Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 

f) Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

g) H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările si completările ulterioare; 

h) O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

i) Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

j) H.G. nr. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitatii si sanatatii in munca, nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

k) Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

l) Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

m) Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de aparare impotriva incendiilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

n) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

2.7.2. Cadrul legal in domeniul achizitiilor publice 

> Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

> Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

> Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

> Hotararea nr.867/2016 privind 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

> Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 
 
3.  ASIGURAREA  SERVICIULUI  DE  SALUBRIZARE  SI  CONDITII DE FUNCTIONARE 

3.1.Organizarea si functionarea serviciului public de salubrizare in comuna Balşa 
Serviciul public de salubrizare in comuna Balşa se desfasoara in conformitate cu legislatia in 

vigoare privind atributiile consiliului local in asigurarea serviciilor de salubrizare a comunei, scopul fiind 

de a asigura curatenia in comuna Balşa prin salubrizarea locurilor publice si a strazilor, prin colectarea si 

transportul deseurilor menajere, industriale si de alta provenienta, precum si luarea masurilor necesare de 

prevenire, reducere si combatere a factorilor poluanti. 

Serviciul public de salubrizare in comuna Balşa este organizat si functioneaza conform 

Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei si al Regulamentului serviciului de salubrizare 

in judetul Hunedoara; 

In prezent, activitatea: "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice" nu este 

prestată nici direct de Primaria comunei Balşa și nici de o altă societate. 



8 

 
Finantarea activitatii de salubrizare: bugetul local. 

  

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de salubrizare stradala sunt: 

- casnici: persoane fizice si asociatii de proprietari, locuitori ai comunei; 

- agenti economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Balşa; 

- institutii publice cu sedii sau filiale in comuna Balşa. 

(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, 

directi ori indirecti, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice. 

(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, 

precum si la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

Controlul calitatii si cantitatii serviciilor: Compartimentul urbanism și buget contabilitate din 

cadrul Primariei comunei Balşa, prin personalul specializat in domeniu, monitorizeaza si controleaza 

modul in care se desfasoara activitatile de salubrizare de catre prestator. 
 
3.2.Principalele aspecte ce impun realizarea studiului de oportunitate, sunt: 

- respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu; 

- necesitatea asigurarii unor servicii publice de salubrizare eficiente si de calitate; 

- responsabilitatea autoritatii locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos locuitorilor 

comunei Balşa. 

 Avand in vedere ca măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice, precum si 

colectarea si transportul deseurilor generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau 

exterioara a acestora, si a deseurilor vegetale provenite de la casnici (persoane fizice si asociatii de 

proprietari, locuitori ai comunei), de la agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei 

Balşa si institutii publice cu sedii sau filiale in Balşa, sunt activitati de salubrizare care sunt efectuate de 

regula, in perioada aprilie - octombrie, acestea se completeaza una pe cealalta fiind inseparabile astfel incat 

operatorul sa aiba continuitate in efectuarea activitatilor de salubrizare in perioada mentionata. 

Astfel, Primaria comunei Balşa a luat in considerare, conform legislatiei actuale, necesitatea 

realizarii studiului de oportunitate privind situatia actuala si viitoare a serviciului de salubrizare in 

comuna Balşa. 

Prezentul studiu se realizeaza in vederea analizarii situatiei actuale a serviciilor de salubrizare 

privind activitatile "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice" si necesitatea stabilirii 

procedurii de gestiune a activitații din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Balşa, conform 

legislatiei in vigoare. 

In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 51/2006: 

- alin.(1) "Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitatii 

de gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile administratiei 

publice au posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei hotarari de 

dare in administrare sau de a incredinta gestiunea altora, respectiv toate ori numai o parte din 

competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitati publice ori 

a unei sau mai multor activitati din sfera respectivului serviciu de utilitati publice, in baza unui contract de 

delegare a gestiunii"; 

- alin. încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor 

activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator implică încredinţarea 

prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce 

compun sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii; 

- alin. (2) "Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza si se realizeaza in 

urmatoarele modalitati: 

a )  gestiune directa; 

b )  gestiune delegata"; 

- alin.(3) "Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari 

ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in baza unui studiu de oportunitate, in 

functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de 

interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si 
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complexitatea sistemelor de utilitati publice ". 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de salubrizare se 

organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, aprobate prin 

hotarâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara, dupa caz, intocmite in conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare si 

caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al presedintelui acesteia (Ordinul 

nr. 110/2007 si respectiv Ordinul nr. 111/2007). 

Referitor la modalitatea de delegare a gestiunii, vom prezenta avantajele si dezavantajele pentru 

cele doua variante, precum si oportunitatea si riscurile la care acestea sunt expuse. 

 

VARIANTA I: GESTIUNEA DIRECTĂ 
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 28 alin (1) 

"gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele 

unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele 

si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati 

publice, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente 

acestora" . 

Alin. (2) "gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public 

sau privat astfel cum sunt definiti la art.2 lit. g ) ,  respectiv lit.h) ....... , care pot fi: 

a )  servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu presonalitate juridica, 

infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale 

autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective; 

b) societati reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile 

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective. 

(21)Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, 

pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai 

multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu 

respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de 

delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: 

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, 

prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat 

unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, 

exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale 

operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită 

asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

b )  operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general 

ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, 

respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

c ) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate 

de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; 

participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. 

Astfel, in situatia in care s-ar opta pentru alegerea modalitatii gestiunii directe prevazuta la 

art.28 alin.2 lit "a" trebuie mentionat faptul ca, Consiliul local al comunei Balşa nu are, în prezent, în 

subordine un serviciu cu personalitate juridica care să poată efectua astfel de servicii şi care să se 

încadreze prevederilor legislaţiei aflată în vigoare. 

Gestiunea directă prin modalitatea enuntata anterior, nu este o soluţie oportună, deoarece ar 

implica cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru: 

- efectuarea demersurilor ce se impun in vederea organizarii si functionarii unui serviciu 

cu personalitate juridica in cadrul institutiei; 

- dotarea cu utilaje specifice fiecărei activităţi din cadrul serviciului de salubrizare; 



10 

- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea activităţilor de salubrizare; 
- necesitatea obţinerii licenţei pentru efectuarea activităţilor de salubrizare- conform 

prevederilor Hotărârii nr.745/2007 a Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

In cazul in care s-ar opta pentru alegerea, modalitatii de delegare prin gestiune directe, 

prezentam urmatoarea analiza: 

AVANTAJE 
- Asigurarea continuitatii prestarii activitatilor de salubrizare fara a fi nevoie de o procedura de 

achizitie pentru contractarea serviciului; 

- Controlul direct asupra activitatii; 

- Incasarea profitului din prestarea activitatilor 

- Tinand cont de prevederile legale in vigoare, Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile 

pentru combaterea intarzierii obligatiilor de plata a unor sume rezultand din contracte incheiate intre profesionisti 

si intre acestia si autoritatile publice locale, incapacitatea de disponibil in banca, depasirea termenului legal de 

plata duce la penalitati. 

 Angajarea de forta de munca si scaderea somajului; 

- îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la activitatea prestata; 

- îndicatorii minimali de performanta ai serviciilor de salubrizare pot fi modificati prin hotarare a 

Consiliului Local al comunei Balşa, pe baza unor studii de specialitate. 

- împlementarea unui sistem de management integrat pentru aceste activitati. 

DEZAVANTAJE 

- Activitatile de salubrizare trebuie organizate in conditiile Legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr. 51/2006, republicata, tinandu-se seama de marimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile 

economico-sociale ale comunei Balşa, in raport cu posibilitatile locale de finantare a functionarii, exploatarii si 

dezvoltarii acestora. 

- Lipsa disponibilităţilor financiare necesare înfiinţării serviciilor şi a dotărilor necesare minimului 

investiţiei de utilaje şi maşini. 

U.A.T comuna Balşa nu are dotarea corespunzatoare pentru asigurarea acestor servicii de 

salubrizare. Cadrul legal in baza caruia pot fi achizitionate acest tip de utilaje este Legea nr. 98/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare. Durata de achizitie a utilajelor, minim estimate este de 275 zile (55 zile - 

termenul de licitatie, 90 zile - atribuirea contractului, 10 zile perioada contestatii si semnarea contractelor, 30 zile 

decizie CNSC, 90 zile - termen de livrare). 

Avand in vedere prevederile HG nr. 745/2007 privind conditiile de obtinere a licentei, utilajele 

trebuie  sa  se  afle  in dotarea  serviciului la depunerea cererii de licentiere. - Ritm lent in realizarea 

investitiilor, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe sumele puse la dispozitie de catre 

ordonatorul de credite. 

Structura de personal necesara pentru asigurarea serviciului de salubrizare, aceasta poate fi una 

minimala si estimativ s-ar putea prezenta astfel: 

Personal TESA 
- personal salarizare; 

- personal financiar-contabilitate; 

- jurist; 

Personal executiv 

- personal protectia muncii (inclusiv PSI); 

- personal protectia mediului; 

- paza (sedii + ateliere); 

- sefi formatie de lucru; 

- conducatori auto; 

- muncitori necalificati; 

- personal calificat pentru intretinere si reparatii; 

- magazioner; 

- sef atelier reparatii si intretinere auto; 

- sef parc auto. 
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Prin prestarea activitatilor de salubrizare de catre UAT comuna Balşa ar insemna ca numarul  de 

posturi  s-ar majora semnificativ. 

OPORTUNITĂȚI 

Varinta GESTIUNE DIRECTA nu este o solutie oportuna, avand in vedere prevederile HG nr. 745/2007 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati 

publice. 

RISCURI 

 In situatia in care  s-ar indeplini conditia obligatorie de a putea angaja personalul minim necesar    pentru    

prestarea    activitatilor de salubrizare,  termenul  minim pentru obtinerea licentei de operator de la A.N.R.S.C. 

este de minim   335    zile    (275    zile achizitionarea autovehiculelor  si  60  zile  eliberarea licentei 

A.N.R.S.C.). 

-De a asigura doar un minim de utilaje pentru activitatile de salubrizare. 

-In cazul in care se aproba delegarea directa prin HCL,  licenta  A.N.R.S.C. trebuie  obtinuta in maximum 

90 de zile de la data emiterii HCL - daca nu, autoritatea contractanta are obligatia de a organiza procedura de 

achizitie publica. 

-Un operator nou infiintat nu va avea experienta necesara administrarii si gestionarii serviciului de 

salubrizare, existand riscul, mai ales la inceputul activitatii, aparitiei de neconformitati. 

-Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înfiinţat, respectiv de către autoritatea publică 

locală. 

Hotararea nr. 745/2007 Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare, prevede la art.15, urmatoarele: 

( 1 )Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice române care nu prestează niciun 

serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la 

registratura A.N.R.S.C. o documentaţie care va cuprinde: 

a )cerere-tip, conform anexei nr. 1; 

b)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de 

data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul 

de activitate corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice pentru care se solicită licenţa, 

valoarea capitalului social, structura acţionariatului, forma de organizare; 

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului; 

d)certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general 

consolidat al statului, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice prin administraţia finanţelor 

publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen 

de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; 

e) certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de 

direcţia impozite şi taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, 

în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la 

A.N.R.S.C.; 

f) copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile 

în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile comerciale pe 

parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale 

companiei/societăţii-mamă, aferente exerciţiului financiar anterior; 

g)declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul societăţii şi ştampilată, în 

original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, 

lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; 

h)scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte 

de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; 

i) copii de pe cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, 

respectiv de pe contractele de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă 

cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităţilor pentru care se solicită 

acordarea licenţei, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz; 

j)planul de conducere şi organizare a propriei activităţi pe care intenţionează să-l aplice în 

situaţia câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, semnat de conducătorul 

societăţii şi ştampilat, din care să rezulte cel puţin personalul specializat, calificat şi autorizat pe care 
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intenţionează să îl angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităţilor pentru care a solicitat 

licenţa; durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activităţii pentru care 

a solicitat licenţa, în cazul câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii; 

proiectul de organigramă; investiţiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea şi 

modernizarea sistemelor publice, eşalonate pe următorii 5 ani; termenele şi fondurile estimate pentru 

obţinerea fiecărui tip de aviz, acord şi autorizaţie necesară prestării serviciului/activităţilor pentru 

care a solicitat licenţa; termenele şi fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de 

management integrat pentru serviciul/activităţile pentru care a solicitat licenţa. 

(2) Titularul de licenţă care pe perioada de valabilitate a licenţei nu mai îndeplineşte 

condiţia prevăzută la alin. (1) lit. i) are obligaţia să solicite la A.N.R.S.C. retragerea licenţei acordate. 

În aceste condiţii, considerăm că gestiunea directă nu este o soluţie oportună deoarece 

prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate şi implică cheltuieli suplimentare 

suportate din bugetul local pentru: 

- dotarea cu utilaje specifice activităţii din cadrul serviciului; 

- suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de 

utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului; 

- asigurarea şi amenajarea unui sediu în care să se desfăşoare activitatea; 

- costuri de personal pentru realizarea activităţilor de salubrizare; 

- cheltuieli cu materia prima, combustibil, etc; precum si cu instruirea personalului din subordine; 

- necesitatea obţinerii licenţei pentru efectuarea activităţilor de salubrizare - conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. Există riscul, în situaţia delegării directe, 

de a nu se obţine licenţa ANRSC de către operatorul înfiinţat sub autoritatea publică locală; 

                  -numărul maxim de personal este limitat pentru autoritatea publica locala. 
 
VARIANTA II: GESTIUNEA DELEGATĂ 

(1) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 29 

alin.(1) " Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie 

unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de 

delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia 

operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia 

acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. 

(2)Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi 

exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte 

dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a 

costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. 

(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de 

autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală a 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi se 

semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora. 

(4)Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menţionaţi la 

art. 2 lit. g), care pot fi: 

a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu capital social mixt. 

De asemenea alin.(8) al aceluiasi articol prevede : "Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

de utilităţi publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 
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b)contract de achiziţie publică de servicii." 

Date fiind cele mentionate anterior prezentam urmatoarea analiză: 
II.1 CONCESIUNE DE SERVICII 

AVANTAJE  

- Angajarea de forta de munca si scaderea somajului;  

- Licentiere pe activitati;  

- Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfasurarii activitatii de salubrizare;  

- Contractul de delegare prevede indeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la 

activitatea prestata;  

- posibilitatea incasarii unei redevente anuala care ar reprezenta un venit la bugetul local. La 

stabilirea nivelului redeventei, potrivit art.29 alin.(10) lit.m) din Legea nr. 51/2006, autoritatea publica locala 

va lua in considerare valoarea calculata similar amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate 

publica si puse la dispozitia operatorului odata cu incredintarea serviciului/activitatii de utilitati publice si 

gradul de suportabilitate al populatiei;  

- Se constituie o garantie de buna executie pentru serviciile prestate;  

- Prin concesiune toate riscurile sunt transferate operatorului. Potrivit art.8 din Legea nr.100/2016 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in 

care ca urmare a analizei din studiul de fundamentare, entitatea contractanta constata ca o parte 

semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art.6, va fi transferata operatorului economic, 

contractul va fi considerat contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile prezentei legi.  

- Existenta actelor normative la nivel national si european care in urmatorii ani vor aduce schimbari 

importante in modul de gestionare a deseurilor. 

DEZAVANTAJE  

- Implicarea redusa a cetatenilor in problemele de intretinere (salubrizare) a strazilor si trotuarelor.  

- Tinand cont de prevederile legale in vigoare, Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile 

pentru combaterea intarzierii obligatiilor de plata a unor sume rezultand din contracte incheiate intre 

profesionisti si intre acestia si autoritatile publice locale, incapacitatea de disponibil in banca, depasirea 

termenului legal de plata duce la penalitati.  

- Serviciile prestate trebuie platite, aceste plati nu se pot efectua decat din bugetul local.  

OPORTUNITATI  

- Prin concesiune se va obtine selectarea unui operator care sa ofere raportul optim intre pret 

(mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor.  

RISCURI  

- Necorelarea legislatiei in domeniul salubrizarii cu legislatia in domeniul achizitiilor publice 

duce la posibilitatea ridicata de contestare a procedurii.  

- Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate temporara de 

plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a salubrizarii comunei.  
Potrivit prevederilor art.8 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 

servicii: 

 - alin.(1) "Prin studiul de fundamentare prevazut la art. 7 alin.(1) entitatea contractanta are 

obligatia sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului. 

- alin.(2) "In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin.(1), entitatea contractanta 

constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art.6, va fi transferata 

operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile 

prezentei legi". 

- alin.(3) "In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin.(1), entitatea contractanta 

constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art.6, nu va fi transferata 

operatorului economic, contractul va fi considerat contract de achizitie publica sau contract sectorial, dupa 

caz" . 

Conform Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, art.6, 

atribuirea unei concesiuni implica: 

- alin.(1) "Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intodeauna transferul catre 

concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea 

lucrarilor si/sau a serviciilor respective" . 

- alin.(2) "Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost transferata atunci 

cand pierderea potentiala estimata suportata de concesionar nu este una neglijabila". 

- alin.(3) "Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele 
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conditii: 

( a ) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de 

concesiune; 

( b ) implica expunerea la fluctuatiile pietei; 

( c )  ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale 

de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor 

sau a serviciilor". 

- alin.(4) "In sensul alin.(3), riscul de operare poate consta in: 
 

a ) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reala pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul 

concesiunii de lucrari sau de servicii; 

b ) fie riscul de oferta - riscul legat de furnizarea lucrarilor sau a serviciilor care fac obiectul 

concesiunii de lucrari sau a concesiunii d e  servicii, in special riscul ca furnizarea serviciilor nu va corespunde 

cererii. Riscul de oferta poate fi impartit in riscul de constructie si riscul operational legat de disponibilitatea 

serviciilor atunci cand constructia si operarea constituie cele doua mari faze ale proiectului de concesiune; 

c) fie ambele riscuri, de cerere si de oferta". 

II.2. ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 

AVANTAJE 

- Posibilitatea incheierii contractului de achizitie publica cu un singur operator economic 

participant a carui oferta este admisibila;  

- Posibilitatea finalizarii procedurii de achizitie publica si incheierea unui contract inainte de  de 

expirarea contractului în curs;  

- Continuitatea serviciului de salubrizare pentru activitate;  

- Asigurarea de catre operatorul economic desemnat castigator a dotarilor minime necesare 

prestarii categoriilor de servicii pentru această activitate;  

-Licentierea pentru această activitate;  
  

Angajare forta de munca si scaderea somajului;  
- Se constituie o garantie de buna executie pentru serviciile prestate.  

- Se transferă sarcina investițiilor și finanțării către operatorul pentru partea ce îi revine;  

- Suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar 

ulterior concesionării şi reînnoirea parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuiala operatorului;  

- U.A.T. Comuna Balşa va avea calitatea de a superviza și reglementa conformarea operatorului la 

cerințele impuse în contract și nu de gestiune directă a serviciului;  

- U.A.T. Comuna Balşa va urmari calitatea și eficiența serviciului prestat, corespunzător 

indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți;  

- U.A.T. Comuna Balşa urmărește modul de administrare, de exploatare, de conservare și de 

menținere în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea a serviciului de utilitate publica;  

-monitorizează respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu;  

- U.A.T. Comuna Balşa va avea dreptul la control final asupra derularii serviciului, avand 

posibilitatea de a anula delegarea de gestiunea in cazul in care operatorul are activitate defectuoasa 

persistenta – sunt necesare clauze de penalizare si reziliere in contract;  

- Consiliul Local are putere decizionala pentru ca in momentul incredintarii contractului, sa adopte 

toate prevederile contractuale optime;  

- Reducerea imixtiunii politicului in deciziile de afaceri, investitii si personal;  

DEZAVANTAJE 

 Implicarea redusa a cetatenilor in problemele de intretinere (salubrizare) a strazilor si trotuarelor.  

- Tinand cont de prevederile legale in vigoare, Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile 

pentru combaterea intarzierii obligatiilor de plata a unor sume rezultand din contracte incheiate intre 

profesionisti si intre acestia si autoritatile publice locale, incapacitatea de disponibil in banca, depasirea 

termenului legal de plata duce la penalitati.  

- Serviciile prestate trebuie platite, aceste plati nu se pot efectua decat din bugetul local.  

Dotarea minima nu va reprezenta o investitie in cadrul contractului.  

- U.A.T. Comuna Balşa trebuie să își adaptaze rolurile de administrator și reglementator pe 

durata contractului și va trebui să se concentreze pe negociere, monitorizare și supervizare.  

OPORTUNITĂȚI 
- Continuitatea serviciului de salubrizare pentru această activitate;  

- Posibilitatea incheierii contractului de achizitie publica cu un singur operator economic 
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participant a carui oferta este admisibila si cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului calitate/pret;  

- Durata de valabilitate a contractului de achizitie publica stabilita la 4 ani reprezinta posibilitatea 

actualizarii conditiilor in care se va desfasura activitatea;  

- Prin procedura de achizitie publica se va obtine selectarea unui operator care ofera pretul cel mai 

mic si prestarea activitatii in conditii de calitate conform caietelor de sarcini. 

RISCURI 

Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, in incapacitate temporara de plata 

sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a salubrizarii comunei.  

- Lipsa ofertantilor;  

- Nu se poate solicita reiinoirea parcului auto ca o investitie in cadrul contractului. 

 
Potrivit prevederilor art.8 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 

servicii: 

- alin.(1) "Prin studiul de fundamentare prevazut la art.7 alin.(1) entitatea contractanta are obligatia 

sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre 

operatorul economic" . 

- alin.(2) "In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin.(1), entitatea contractanta constata 

ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art.6, va fi transferata operatorului 

economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile prezentei legi". 

- alin.(3) "In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin.(1), entitatea contractanta 

constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art.6, nu va fi transferata 

operatorului economic, contractul va fi considerat contract de achizitie publica sau contract sectorial, dupa 

caz". 

Conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice: 

- art.229 alin.(1) "In orice situatie in care o autoritate contractanta intentioneaza sa realizeze un 

proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea 

rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, autoritatea contractanta are obligatia de 

a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului 

in acest mod". 

- art.3 pct.16.p) "Contract pe termen lung - contractul de achizitie publica incheiat pe o durata de cel 

putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care 

consta in executie de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat 

contractantul sa obtina un profit rezonabil". 

- art.230 alin.(1) " Prin studiul de fundamentare mentionat la art.229 alin.(1), autoritatea 

contractanta are obligatia sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a 

riscului de operare catre operatorul economic, astfel cum este definit in legea privind concesiunile de lucrari si 

concesiunile de servicii". 

- alin.(2) "In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin.(1), autoritatea contractanta 

constata ca o parte semnificativa a riscului de operare nu va fi transferata operatorului economic, contractul 

respectiv va fi considerat contract de achizitie publica ". 

 
II.3. Alegerea şi justificarea procedurii de atribuire 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. 8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achiziţie publică de servicii". 

Potrivit art. 29 alin. 9 din Legea nr. 51/2006, în cazul serviciilor publice „procedura de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr.98/2016, a Legii 

nr.99/2016 şi Legii nr.100/2016". 

Pentru determinarea cadrului legal aplicabil, în conformitate cu prevederile art 229 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, trebuie evaluat în ce măsură o parte semnificativă a riscului de operare va fi 

transferată operatorului economic. 

Principala caracteristică a unei concesiuni, şi anume dreptul de a exploata lucrări sau servicii, implică 

întotdeauna transferul către concesionar a unui risc de operare de natură economică care presupune posibilitatea 

că acesta nu îşi va recupera investiţiile efectuate şi costurile suportate pentru exploatarea serviciilor atribuite în 
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condiţii normale de funcţionare, chiar dacă riscul îi revine în continuare, parţial, autorităţii contractante sau 

entităţii contractante. 

De asemenea dacă o reglementare sectorială elimină riscul prevăzând să i se acorde concesionarului o 

garanţie privind atingerea pragului de rentabilitate referitor la investiţiile şi costurile suportate pentru exploatarea 

contractului, un astfel de contract nu ar trebui să fie considerat o concesiune. 

Riscul de operare ar trebui să reiasă din factori care nu depind de părţi. 

Riscurile de tipul celor legate de gestionarea inadecvată, de nerespectarea contractelor de către 

operatorul economic sau de o situaţie de forţă majoră nu sunt hotărâtoare în vederea clasificării drept concesiune, 

întrucât riscurile respective sunt inerente fiecărui contract, fie că este vorba de un contract de achiziţii publice sau 

de o concesiune. 

Un risc de operare ar trebui înţeles drept riscul de expunere la situaţiile neprevăzute ale pieţei, putând 

consta fie în riscul de cerere, fie în riscul de disponibilitate/ofertă sau în ambele riscuri, de disponibilitate şi de 

cerere. 

Riscul de cerere trebuie înţeles ca riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac 

obiectul contractului. Riscul de ofertă trebuie înţeles ca fiind riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor 

care fac obiectul contractului, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. 

Prin transpunerea acestor riscuri în situatia de fata, ca risc de cerere se poate identifica situaţia în care 

cererea reală este mai mică sau mai mare, fie atunci când indicele de producere este mai redus, fie când numărul 

de producători, respectiv populaţia este mai mic, sau este mai mare, din motive contrare. 

Însă, atât în conformitate cu prevederile legii serviciilor publice menţionate anterior, care stabilesc 

particularitatea serviciului prin care structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului 

de salubrizare; 

c) să încurajeze investiţiile de capital; 

d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului, cât şi în conformitate cu prevederile 

art.11 alin.4 lit. a) din Ordinul ANRSC 109/2007, care prevăd în mod expres că stabilirea tarifelor se face în 

funcţie de cantitatea de deşeuri colectată şi cu prevederile art.15 alin.1 lit. b) ale aceluiaşi ordin care prevăd 

dreptul de modificare a tarifului în cazul modificării cantităţilor, riscul de cerere nu poate fi alocat operatorului. 

În consecinţă nici riscul de cerere nu poate fi specific în cazul contractelor de delegare a 

managementului serviciilor de salubritate. 

Riscul de ofertă de asemenea nu poate fi acceptat în situaţia managementului serviciilor deoarece, 

conform definiţiei acestuia din legea concesiunilor se presupune că serviciile nu vor corespunde cererii. 

Însă, în cazul serviciilor publice, având în vedere specificul şi particularităţile acestora astfel cum sunt 

enunţate de art.1 alin. 4 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice, respectiv: 

a) au caracter economico-social; 

b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică; 

c) au caracter tehnico-edilitar; 

d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; 

e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; 

f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 

g) aria de acoperire are dimensiuni locale:comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene; 

h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; 

i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţa; 

j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licenţă care sunt organizaţi şi funcţionează fie 

în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; 

k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte"; 

l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife reglementate sau 

taxe speciale, nu se pot identifica situaţii care să se circumscrie cazurilor care să 

dea naştere apariţiei unui risc de ofertă, deoarece în cazul în care furnizarea serviciilor se realizează 

necorespunzător, contractul va fi reziliat. 

Deci, acesta nu este un risc aplicabil în cazul de faţă, deoarece apariţia lui conduce implicit la 

inexistenţa contractului, nefiind vreun risc care să poată fi asumat de vreo parte. 

In urma analizei privind modalitatea de atribuire a contractului pentru prestarea serviciului public de 

salubrizare a comunei Balşa pentru activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice 

consideram oportuna atribuirea acestuia prin achizitie publica de servicii. 

 
 

http://art.11/
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3.3. Prezentarea situatiei actuale de salubrizare in comuna Balşa 

Activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice", in prezent, nu este asigurată 

decât prin forţe proprii: 

- maturat manual carosabil si trotuare ( sezonier); 

- întreținerea curateniei căilor publice inclusiv golit cosuri de gunoi, adunat plastic, pungi, etc; 

Prin efectuarea acestei activitati s-a urmarit asigurarea salubrizarii in comunei Balşa, mentinerea 

curateniei in perioada aprilie-octombrie. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, si a Ordinului 

Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare a 

localitatilor, precum si a Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - 

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, serviciul public de salubrizare a localitatilor se organizeaza 

pentru satisfacerea nevoilor comunitatii locale ale unitatii administrativ-teritoriale. 

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR: 

a) Activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a căilor publice 

Aceasta activitate se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public in vederea 

reducerii riscului de imbolnavire a populatiei ca urmare a actiunii patogene a microorganismelor existente in 

praful stradal, cat si pentru crearea unui climat citadin igienic. 

                 Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii: 

- maturat manual carosabil si trotuare; 

- maturat mecanizat carosabil; 

- spalat carosabil; 

- stropit carosabil; 

- razuit rigola; 

- întreținerea curateniei căilor publice inclusiv golit cosuri de gunoi; 

- colectarea si transportul deseurilor stradale. 

Toate aceste operatii se aplica pe carosabil, trotuare, statii de transport in comun, precum si pe 

suprafetele anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna ori de agrement. Operatiile de stropire, maturare si spalare 

nu se realizeaza in acele zile in care ploua pe toata perioada zilei. Întreținerea curateniei strazilor in timpul zilei se 

efectueaza pe toata durata zilei, iar cosurile de gunoi stradal se golesc ori de cate ori este nevoie. Operatiunea de 

maturat se efectueaza pe toata perioada anului, cu exceptia perioadei in care se efectueaza curatatul zapezii sau in 

care temperatura exterioara este sub cea de inghet. Colectarea reziduurilor stradale rezultate din aceasta activitate 

se va face in recipiente acoperite, amplasate in conditii salubre, care vor fi transportate cu mijloace de transport 

adecvate. Deseurile stradale vor fi transportate la depozitul de deseuri, fiind stabilite traseele cele mai scurte. 

Perioada de realizare a stropitului si spălatului este, de regula, in functie de conditiile meteorologice concrete, 

fiind interzisa efectuarea acestora in perioada in care este posibila formarea poleiului. 
 

3.3.1. Modul de realizare al serviciilor de salubrizare 

Din datele detinute in urma derularii contractelor similare, au rezultat urmatoarele:  

a) Măturatul manual  s-a efectuat pe cca. 3 strazi, prestatiile realizandu-se in program de zi, sezonier, 

primăvara și toamna, cu exceptia zilelor in care ploua si a perioadei in care se efectueaza curatatul zapezii, sau in 

care temperatura exterioara este sub cea de inghet. 

Frecventa măturatului manual si mecanizat: 
 

TIPUL STRAZILOR FRECVENTA 

strazi  principale 10 zile/an 

strazi secundare 3 zile/an 

In ultimii ani, măturatul, a fost organizat si realizat numai pe timp de zi pentru prestarea serviciilor cat 

mai eficient si s-a evitat depozitarea temporara a deseurilor pe drumurile publice. 

b) Spălatul si stropitul mecanic – nu s-a efectuat 

c) Întreținerea curateniei 

Aceasta operatiune consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau 

accidentale de pe strazile comunei. 

Întreținerea se efectueaza, de regula, in zonele care in prealabil au fost salubrizate, pe toata durata 

anului. 

                   Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 

- colectarea deseurilor grosiere; 

Strazile pe care se realizeaza întreținerea curateniei sunt cele care apartin domeniului public al 
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comunei Balşa, in conformitate cu graficele aprobate de autoritatea administratiei publice locale. 

Activitatile de salubrizare au fost verificate permanent de catre personalul specializat din cadrul 

cadrul Primariei comunei Balşa. 

 

4.  FUNDAMENTAREA  NECESITATII  SI  OPORTUNITATII DELEGARII 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 

4.1. Metodologia de lucru: 

Pentru realizarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 

pentru activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice" s-a folosit ca metodologie de lucru: 

a. informatii si analiza documentelor puse la dispozitie de Compartimentele Urbanism, Buget 

contabilitate și Achiziții pubice a Primariei comunei Balşa, bugetele alocate in ultimii ani pentru realizarea 

activitatilor de salubrizare stradala si colectare deseuri, contracte existente; 

b. sesizari telefonice ale cetatenilor; 

c. audiente; 

d. articole de presa referitoare la serviciul de salubrizare. 

e. legislatia in vigoare 

4.2. Identificarea nevoilor de salubrizare: 

In continuare se vor detalia nevoile principalelor grupuri de interes fata de serviciile de salubrizare, 

modul in care se realizeaza salubrizarea in prezent si analiza pentru imbunatatirea calitatii acestor servicii in 

comuna Balşa. 

4.2.1. Grupuri de interes 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare, in comuna Balşa, se impart in: 

a) Utilizatori / beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 
 

- casnici: persoane fizice si asociatii de proprietari, locuitori ai comunei si persoane care  tranziteaza comuna; 

- agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Balşa; 

- institutii publice cu sedii sau filiale in comuna Balşa. 

b) Serviciul de salubrizare: are ca obiectiv realizarea unui serviciu de salubrizare de calitate, motiv pentru care se 

efectueaza controlul si urmarirea activitatii prestata de catre operator. 

c) Prestatorii de servicii de salubrizare: au ca obiectiv obtinerea unui profit in schimbul serviciilor oferite. 

d) Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populatiei: 

• Garda de mediu - printre atributiile careia se numara urmarirea si controlul aplicarii de catre persoane 

fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si recuperarea materialelor reciclabile, dar si 

aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei 

mediului. 

• Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara - printre atributiile carora se regasesc coordonarea si 

urmarirea stadiului de indeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deseurilor, colaborand cu autoritatile 

publice locale in vederea implementarii Planului judetean de gestionare a deseurilor. Totodata, realizeaza inspectii 

la agentii economici generatori de deseuri si detinatori de substante chimice periculoase. 

• Directia de Sanatate Publica - are ca scop realizarea controlului de stat al respectarii conditiilor igienico-

sanitare prevazute de reglementarile legale in domeniul sanatatii publice. 

• Autoritatea Nationala de Reglementare pentru serviciile publice de gospodarie comunala    (A.N.R.S.C.) 

- printre atributiile careia se numara pregatirea pietei serviciilor publice degospodarie comunala pentru intrarea pe 

piata comunitara, precum si promovare concurentei si a unei privatizari controlate pe piata serviciilor publice. 

4.2.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate 

In general, deseurile urbane (stradale si menajere) si cele industriale se numara printre obiectivele 

recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica. 

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, in ordinea in care 

sunt percepute de populatie, sunt: 

a. modificari de peisaj si disconfort vizual; 

b. poluarea aerului; 

c. poluarea apelor de suprafata - in cazul depozitarii deseurilor in apropierea raurilor (pe malul 

acestora); 

d. poluarea panzei de ape freatice - prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reactii chimice 

ce au loc in depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate; 

e. modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in cazul 

depozitarii neautorizate direct pe pamant; 

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare din comuna Balşa, 

au diverse nevoi, care vor fi analizate in cele ce urmeaza. 
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1) Utilizatorii serviciilor de salubrizare 
 

- sa circule pe strazi curate; 

- sa se plimbe si sa se recreeze in parcuri curate; 

- pe perioada verii, in zilele toride, sa circule pe strazi fara praf si care sa degaje racoare ca urmare a 

stropirii regulate; 

- sa nu fie nevoiti sa se ude la picioare din cauza baltilor produse prin acumulari de apa pe timp de 

ploaie datorate canalelor infundate; 

- sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat datorita depozitarii clandestine de deseuri. 

2) Comuna Balşa are ca obiective / nevoi: 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei serviciilor 

publice de salubrizare; 

- cresterea calitatii vietii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piata, realizarea unei 

infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile pentru comunitatea locala; 

- dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protectia mediului inconjurator; 

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel incat sa satisfaca nevoile populatiei, ale 

institutiilor publice si agentilor economici; 
 

- realizarea serviciului de salubrizare stradala de calitate, pe un numar cat mai mare de strazi, cu 

costuri minime. 

3) Prestatorii serviciilor de salubrizare: 

- obtinerea unor calificative bune ca urmare a prestarii serviciilor; 

- realizarea unui profit in urma prestarii serviciilor de salubrizare. 

4) Institutii ale statului - toate institutiile mentionate anterior, si anume: Garda de mediu, Agentia 

pentru Protectia Mediului Hunedoara, Directia de Sanatate Publica, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 

serviciile publice de gospodarie comunala ( A.N.R.S.C.), sunt interesate de: 
 

- imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui climat de igiena; 

- protejarea mediului inconjurator; 

- inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deseuri; 

- protectia starii de sanatate a cetatenilor. 

4.2.3. Analiza pentru imbunatatirea calitatii serviciului de salubrizare in comuna Balşa 

Principalele motive de nemultumire ale cetatenilor ar fi faptul ca nu se matura toate strazile comunei 

indeosebi cele laturalnice, ca nu se realizeaza măturatul la bordura, acest lucru fiind deseori imposibil din cauza 

masinilor parcate pe marginea strazilor sau pe trotuare - daca ne referim la activitatea de maturat, spalat, stropit si 

întreținerea căilor publice. 

In general, cetatenii comunei Balşa sunt multumiti de prestarea serviciului public de salubrizare, 

avand in vedere ca mare parte dintre acestia au facut putine sau deloc sesizari cu privire la aceste activitati și niciu 

nu participă prea intens la întreținerea curățeniei pe trotuarele din fața caselor. 

Serviciul trebuie imbunatatit prin: 

• alocarea de fonduri suficiente; 

• organizarea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de delegarea gestiunii, 

pentru asigurarea concurentei; 

• eliminarea tendintelor de a depozita necontrolat si ilegal deseurile de pe domeniul public; 

• asigurarea conditiilor (instiintarea cetatenilor pentru mutarea masinilor, utilajelor, materialelor de 

construcții care ingreuneaza activitatea) pentru o mai buna desfasurare a activitatiilor de salubrizare; 

4.3. Argumente care stau la baza delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare din 

comunei Balşa pentru activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice" prin 

 

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 

Solutia de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin contract de achizitie publica de 

servicii 

Optiune: un singur operator economic pentru activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea 

căilor publice" dat fiind faptul ca acestea se completeaza una pe cealalta fiind inseparabile in efectuarea 

activitatilor de salubrizare. 

Avantaje: - o accesibilitate mai mare a operatorilor economici la procedura de achizitie publica 

avand in vedere cerintele minime de o complexitate relativ mai redusa intrucat si contractul are dimensiuni mai 

mici impuse de durata acestuia. 

- concurenta si competitivitatea create prin procedura de achizitie publica; 

- adjudecarea contractului in situatia in care exista o singura oferta admisibila; 

- asiguarea continuitatii serviciului de salubrizare pentru cele doua activitati; -selectarea unui operator 
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economic care are experienta in domeniu si care are implementat sistemul de management al calitatii SR EN ISO 

9001 sau echivalent. 

Cadrul legal privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin contract de achizitie publica 

de servicii este legislatia specifica serviciilor comunitare de utilitati publice precizata la punctul 2.7. din acest 

studiu. 

Actele normative specifice serviciilor comunitare de utilitati publice coroborate cu Legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice si cu Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, creaza posibilitatea ca administratiile publice sa demareze procedura de achizitie 

publica pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 

Totodata, Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana prevede ca obiectiv 

prioritar "dezvoltarea managementului serviciilor publice locale", iar prin realizarea acestui obiectiv se urmareste 

imbunatatirea standardelor serviciilor publice locale, in special cele care privesc activitatile de salubrizare a 

localitatilor. 

Aspecte de ordin economico-financiar 

Autoritatile publice locale, prin modul de organizare si desfasurare a activitatilor serviciilor publice 

de salubrizare sunt obligate sa asigure realizarea urmatoarelor obiective: 

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei; 

b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 

c) promovarea calitatii si eficientei serviciului de salubrizare; 

d) stimularea mecanismelor economiei de piata; 

e) dezvoltarea durabila a serviciului; 

f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta; 

g) promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui 

mecanism eficient de planificare multianuala a investitiilor; 

h) protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei; 

i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, in vederea stabilirii politicilor si 

strategiilor locale si regionale in domeniu; 

j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si functionarea serviciului de salubrizare 

precum si a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 

k) informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, 

precum si asupra necesitatii instituirii unor taxe speciale; 

l) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea 

localitatilor. 

Serviciul public de salubrizare va urmari sa se realizeze servicii de calitate pe perioada de derulare a 

contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. 

Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate 

cu prevederile legale. 

Tarifele aprobate trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective: 

a) asigurarea prestarii serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate stabilite de Consiliul local al 

comunei Balşa prin regulamentul serviciului; 

b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciul de salubrizare si asigurarea unui 

echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante; 

c) asigurarea functionarii eficiente a serviciului de salubrizare si asigurarea protectiei mediului. 

Aspecte legate de protectia mediului 

- Prin achizitia publica a gestiunii delegate va fi vizata selectarea unui operator economic care are 

implementat sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent; 

- H.G nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul nr.1364//2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de 

acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; 

- Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
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- Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Ordonanta nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 

autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice; 

                    - O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Aspecte de ordin social 

- Personalul si organizarea operatorului de salubrizare. Aceasta inseamna ca operatorul de salubrizare 

este incurajat sa angajeze personal calificat si necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scaderea numarului de 

someri si implicit, la o crestere a puterii de cumparare in oras. 

                    - Comunitatea locala va beneficia de locuri de munca. 

- Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locala va beneficia de o imbunatatire a 

calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei. 

Aspecte de natura tehnica 

- Activitatile se pot organiza dupa un program bine stabilit cu eficienta si eficacitate. 

- Prestarea activitatilor dupa un program stabilit, va asigura si posibilitatea efectuarii verificarilor 

serviciilor prestate atat din punct de vede calitativ cat si cantitativ. 

Imbunatatiri 

(1) Activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice": Prin contractul de 

achizitie publica vor fi create conditii pentru cresterea frecventei cu care se realizeaza măturatul, spălatul, stropitul 

si întreținerea căilor publice asfel incat se va actiona ori de cate ori se va impune. 

Cosurile de gunoi stradale amplasate pe caile publice pentru depozitarea deseurilor stradale trebuie sa 

fie in numar suficient, cu volume adecvate si montate la distante optime, golindu-se ori de cate ori este nevoie. 

Prestarea acestei activitati se va efectua astfel incat sa se realizeze: 

- continuitatea activitatii, in functie de conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 

- corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor; 

- controlul calitatii serviciului prestat; 

- respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 

- tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

- asigurarea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, incadrarii in 

normele nationale privind emisiile poluante si asigurarea unui serviciu de calitate; 

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei publice 

locale, in conditiile legii; 

- prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

- asigurarea capacitatii de curatare manuala si mecanizata a căilor publice, pentru prestarea 

serviciului in intreaga arie administrativ-teritoriala; 

- indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

- asigurarea, pe toata durata de prestare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient. 

Indicatorii de performanta 

Prezentul studiu propune indicatori de performanta a serviciului care sa fie prevazuti in 

documentatia de atribuire pentru serviciile incredintate spre administrare operatorilor, indicatori care vor permite 

evaluarea si monitorizarea serviciului de salubrizare a comunei Balşa. 

Indicatorii minimi de performanta sunt stabiliti in Caietele de sarcini al activitatilor aferente 

serviciului public de salubrizare. 

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile publice de 

salubrizare, avand in vedere: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 

c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de salubrizare; 

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii. 
 

5. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGAREA 

GESTIUNII PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 

Activitatile pentru care se face delegarea gestiunii serviciului au impact asupra mediului si asupra 

sanatatii si calitatii vietii oamenilor. 

Prin lege, autoritatea locala a comunei Balşa are obligatia de a asigura desfasurarea, in conditii 

optime, a acestor activitati, prin organizarea, urmarirea derularii si monitorizarii lor. 

file:///F:/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp267542/00089045.htm
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Din analiza situatiei actuale se poate concluziona ca in comuna Balşa, se impune delegarea gestiunii 

prin contract de achizitie publica de servicii. 

5.1. Procedura de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin contract de achizitie 

publica de servicii pentru o perioada de 4 ani: 

Se va respecta procedura de achizitie publica prevazuta de legislatia in materie. 
5.2. Etapele ce vor fi parcurse pentru delegarea gestiunii serviciului: 

✓ Etapa I: aprobarea Studiului de oportunitate; 

✓ Etapa II: aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din comuna 

Balşa, pentru activitatea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice, precum si desemnarea 

comisiei de evaluare a ofertelor; 

✓ Etapa III: publicarea in SEAP a anuntului de participare a procedurii pentru atribuirea contractului; 

✓ Etapa IV: organizarea si desfasurarea procedurii, verificarea si evaluarea ofertelor, intocmirea rapotului 

procedurii; 

✓ Etapa V: solutionarea contestatiilor (daca este cazul); 

✓ Etapa VI: incheierea contractului de delegare a gestiunii. 

6. DISPOZITII FINALE 

Rezultatele Studiului de oportunitate privind decizia de delegarea gestiunii prin contract de achizitie publica de 

servicii demonstreaza faptul ca: 

- proiectul propus este realizabil; 

- proiectul raspunde cerintelor autoritatii administratiei publice; 

- alternativa de a delega gestiunea prin contract de achizitie publica de servicii este cea mai avantajoasa. 

Prin coroborarea prevederilor Legii nr.51/2006 si Legii nr.98/2016 se va organiza o procedura de 

achizitie publica avand ca obiect atribuirea contractului de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din 

comuna Balşa, pentru activitatiea "Măturatul, spălatul, stropirea si întreținerea căilor publice", pentru o 

durata de 4 ani. 

6.1. Modul de desfasurare a activitatii de salubrizare 

Pentru o buna desfasurare a activitatilor mentionate în acest studiu, delegatul are obligatia de a 

indeplini conditiile din documentatia de atribuire. 

Prestarea serviciilor de salubrizare se va face pe baza de contract incheiat intre Comuna Balşa si 

operatorul economic declarat castigator ca urmare a procedurii de achizitie publica, in conformitate cu legislatia in 

vigoare, in domeniu. 

6.2. Modalitatea de acordare a delegarii serviciului 

Contractul de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea "Măturatul, spălatul, 

stropirea si întreținerea căilor publice", se va incheia cu operatorul economic a carui oferta va fi declarata 

castigatoare. 

Indicatorii de performanta, Caietele de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare actualizat, 

Contractul de delegare a gestiunii, aprobate prin Hotararea Consiului Local al comunei Balşa, vor face parte din 

documentatia de atribuire. 

Operatorul economic, prestatorul serviciilor de salubrizare, va obtine licenta pentru activitate de la 

autoritatea componenta A.N.R.S.C., in conditiile legii. 

Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale. Operatorul autorizat poate oferi si alte 

conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatii serviciului public de salubrizare. 

6.3. Durata contractului de delegare 

In urma studiului realizat si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, durata contractului 

de delegarea gestiunii prin achizitie publica va fi de 4 ani. 

 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                           Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                                           Secretar general,                                                                                                  

                            Jr. Tătulea Silviu-Petru 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 42/2019 

 

- CAIET DE SARCINI -  

al serviciului de salubrizare al comunei Balşa 

 

Obiectul caietului de sarcini-propriu : 

activitatea de: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 

 

 Consideratii generale 

 

    1. Caietul de sarcini-cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a caietelor de sarcini 

proprii de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitare, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea 

serviciului de salubrizare şi care au totodată atribuţia de monitorizare şi exercitare a controlului cu privire 

la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată. 

    2.1. Caietele de sarcini proprii se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale 

consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitare, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-

cadru şi in Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare. 

    2.2. Caietul de sarcini propriu al serviciului de salubrizare a Comunei Balşa va fi supus aprobării 

Consiliului Local al al comunei Balşa. 

    2.3. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă 

activităţile se prestează de acelaşi operator. 

    3. La întocmirea caietelor de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare a comunei Balşa, 

Primaria comunei Balşa are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în caietul de sarcini-cadru, după 

cum urmează: 

    a) în conţinutul documentaţiei caietelor de sarcini proprii se vor prelua din caietul de sarcini-

cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate; 

    b) conţinutul caietelor de sarcini proprii va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise 

cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin 

completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere 

înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru; 

    c) conţinutul caietelor de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare al comunei Balşa , va 

cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi 

alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului. 

    4. Consiliul Local al comunei Balşa, are obligaţia ca la întocmirea caietelor de sarcini proprii să 

definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în 

legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională. 

 

CAP. I 

Obiectul caietului de sarcini 

 

    ART. 1 

    Caietele de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare al comunei Balşa, stabilesc condiţiile de 

desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare al comunei Balşa, stabilind nivelurile de 

calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.   

    ART. 2 

    Caietele de sarcini au fost elaborate spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare a comunei Balşa, in 

gestiune directa sau delegata. 

    ART. 3 

    Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare a comunei Balşa, fac parte integrantă din 

documentaţia necesară desfăşurării activităţilor:  

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite 
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din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  

d)curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheţ;  

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare;  

f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, 

  şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

    ART. 4 

    (1) Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al comunei Balşa, respectiv a 

activitatii de măturatul, spălatul, stropitul si intretinera căilor publice, conţine specificaţiile tehnice care 

definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, 

precum şi sistemele de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 

standardele relevante sau altele asemenea, necesar a fi respectate pentru prestarea acestei activitati. 

    (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele 

normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare, respectiv a activitatii de 

măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice. 

    (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 

serviciului de salubrizare a comunei Balşa, cu activitatile enumerate la art.3 şi care sunt în vigoare. 

    ART. 5 

    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul propriu al serviciului de 

salubrizare a comunei Balşa. 

 

CAP. II 

Cerinţe organizatorice minimale 

 

    ART. 6 

    Operatorul serviciului de salubrizare al comunei Balşa, va asigura: 

    a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 

    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în 

funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

    c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 

gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare şi precizaţi în Regulamentul serviciului de 

salubrizare;  

    d) furnizarea către Primaria comunei Balşa, respectiv catre A.N.R.S.C., a informaţiilor 

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de 

salubrizare, respectiv a activitatii de măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice, în 

condiţiile legii; 

    e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare, 

respectiv a activitatii de măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice; 

    f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-

teritoriale a comunei Balşa pentru care are contract de delegare a gestiunii sau hotararea de dare in 

administrare; 

    g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

    h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 
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etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

    i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 

    j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 

    k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 

    l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

    m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

    n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a 

gestiunii serviciului sau prin hotararea de dare in administrare; 

    o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

    p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 

serviciului de salubrizare, în condiţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului sau 

prin hotararea de dare in administrare; 

    q) alte condiţii specifice stabilite de Primaria comunei Balşa. 

    ART. 7 

    Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul 

propriu al serviciului de salubrizare a comunei Balşa,  anexă la contractul de delegare a gestiunii 

serviciului sau la hotararea de dare in administrare.  

    Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare a comunei Balşa, a fost întocmit pe baza 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor si aprobat prin Hotarare a Consiliului 

Local al comunei Balşa. 

    ART. 8 

    În caietele de sarcini proprii se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, 

precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare 

a acestora în propriul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator. 

 

CAP. III 

Serviciul de salubrizare 

 

SECŢIUNEA 1 

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 

   
3.1 Descrierea activităţii 

ART. 9 
1) Operatorul desfăşoară activitatea de salubrizare stradală, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a 

comunei Balşa. 

2) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a 

căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. 

3) Această activitate are următoarea structură de operaţiuni: 

- măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, aleilor şi locurilor de parcare; 

- măturatul mecanizat al carosabilului, trotuarelor, aleilor şi a locurilor de parcare; 

- întreţinerea curăţeniei şi golirea coşurilor de gunoi; 

- spălatul carosabilului şi al trotuarelor; 

- stropitul carosabilului; 

- răzuitul rigolelor. 

ART. 10 
Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate sunt deşeuri rezultate: din măturat manual şi mecanic, din 

răzuitul la rigolă, din golirea conţinutului coşurilor de gunoi, diferite obiecte aruncate pe domeniul public. 

ART. 11 
1) Colectarea deşeurilor stradale se va efectua de pe domeniul public. 

2) Domeniul public ce urmează a fi menţinut în stare salubră cuprinde toată suprafaţa carosabilului, 

trotuarelor, aleilor, pistelor de biciclete, parcărilor, specificate în anexele prezentului caiet de sarcini. 
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3) Menţinerea în stare salubră a domeniului public se realizează prin efectuarea adecvată a tuturor activităţilor 

specificate la art. 9 alin. (3). 

ART. 12 
1) Transportul şi depozitarea deşeurilor stradale se va efectua la un depozit de deşeuri autorizat, cu respectarea 

legislaţiei specifice depozitării deşeurilor. 

2) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu 

se întrerupe total circulaţia auto, Operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de salubrizare 

manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. 

3) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se 

întrerupe total circulaţia auto, Operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe perioada 

când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în 

sarcina constructorului. 

4) Autoritatea Contractantă are obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi 

reprezentantul Operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în 

carosabil/trotuare. 

 

3.2  Condiţii tehnice pentru operaţiile componente ale activităţii de salubrizare stradală: 

 

 Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, aleilor şi locurilor de parcare 

ART. 13 
1) Măturatul manual este activitatea de salubrizare a domeniului public al comunei Balşa, care se desfășoară 

prin aplicarea unor procedee manuale şi se realizează în starea uscată a suprafețelor.  

2) Căile de circulaţie pe care se prestează activitatea de măturat manual sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la 

prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 1 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de 

salubrizare stradală, cu precizarea că operaţiile efectuate, frecvenţa de realizare a acestora precum şi zilele efective 

de operare din săptămână se pot modifica (micşora sau majora), în condițiile legii, în scopul eficientizării şi 

îmbunătăţirii serviciului prestat.  

3) Anexa nr. 1 va fi completată ulterior, în condițiile legii, cu lista străzilor de pământ care se vor moderniza, 

cu lista parcărilor nou înfiinţate, cu lista trotuarelor nou înfiinţate, cu lista pistelor de biciclişti nou înfiinţate sau cu 

orice alte suprafeţe, care nu au fost incluse iniţial în Anexa nr. 1, pentru îmbunătăţirea şi menţinerea curăţeniei 

stradale a comunei Balşa. 

4) Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia zilelor cu precipitaţii 

(ploaie/ninsoare/lapoviţă) sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.  

5) Prin excepţie faţă de prevederile alin. 4, operaţiunea de măturat manual se poate efectua şi la temperaturi 

sub 0 grade Celsius, atunci când nu există depuneri de zăpadă, gheaţă sau polei, la solicitarea expresă a Autorităţii 

Contractante. 

6) Măturatul se efectuează pe o lăţime de 2 metri de la bordura străzii, inclusiv de la bordurile insulelor 

amplasate în axul străzii; Este interzis măturatul deşeurilor în reţeaua de canalizare, deoarece se produce înfundarea 

acesteia. 

7) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de măturare va fi între orele 22.00-6.00 pe zona 

centrală și arterele principale, respectiv 6.00 – 22.00 pe restul zonelor. 

8) Modul de desfăşurare a activităţii constă în următoarele operaţiuni: 

a) măturatul propriu-zis al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiilor mijloacelor de transport 

în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piste de biciclete de către personalul angajat al 

Operatorului prin folosirea de mături de nuiele sau de plastic. În urma acestor activităţi carosabilul, rigola 

carosabilului şi suprafaţa trotuarelor trebuie să rămână curate, fără deşeuri; 

b) pentru eficientizarea activităţii de măturat manual în parcări şi pe străzile unde sunt parcate maşini, 

prealabil măturatului propriu zis se vor folosi suflante/aspirator cu funcţie tocare frunze, pentru degajarea 

deşeurilor de sub maşini. Această operaţiune se efectuează numai în intervalul orar 6.00 – 22.00. 

c) precolectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, obiecte de dimensiuni mici şi 

medii aruncate/abandonate pe stradă/trotuar, resturi vegetale, deşeurile rezultate din măturatul propriu-zis (praf, 

nisip), se colectează în saci de plastic sau în europubele, eurocontainere;  

d) încărcarea deşeurilor stradale: se efectuează în mijloacele de transport adecvate, pentru europubele, 

eurocontainere şi colectarea sacilor în autogunoiere sau autocamionete; 

e) transportul şi depozitarea deşeurilor la un depozit de deşeuri autorizat. 

9) se interzice depozitarea deşeurilor stradale direct pe sol, sau depozitarea îndelungată în saci depuşi pe 

trotuare, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea. 

10) Determinarea suprafeţei de măturat se realizează astfel: 
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 Suprafaţă carosabil = 2 m x lungime tronson x nr. de treceri; 

 Suprafaţă trotuare = suprafaţa trotuar stânga + suprafaţa trotuar dreapta; 

 Suprafaţa totală = suprafaţa carosabil + suprafaţa trotuar. 

11) Np (norma de producţie) este de max. 7.000 mp / 8 ore /1 lucrător. 

12) În timpul operaţiunilor se va evita afectarea circulaţiei rutiere sau pietonale. 

13) Deșeurile rezultate din operaţia de măturat manual, colectate în saci, sau în europubele, eurocontainere 

se strâng la marginea trotuarului sau carosabilului, pentru a fi ridicaţi de utilaje  adecvate imediat după terminarea 

activităţii.  

14) Criteriile după care va fi apreciată prestaţia, sunt: 

 - lipsa de deşeuri pe carosabilul sau trotuarul măturat; 

 - ridicarea deşeurilor colectate; 

15) Recepţia serviciilor de la activitatea de măturat manual se stabileşte de comun acord între Autoritatea 

Contractantă şi Operator. 

16) Dacă la efectuarea recepţiei se constată existenţa întâmplătoare a unor deşeuri, dar se vede în mod clar că 

suprafaţa în cauză a fost măturată, aceasta nu se refuză la recepţie, urmând a se rectifica zona respectivă. 

17) În cazul unor prestări incomplete a operaţiunilor sau o prestare necorespunzătoare, operaţiunea nu se 

admite la plată, prin neconfirmarea suprafeţelor în Procesul-verbal de recepţie zilnică. 

18) Confirmarea prestaţiei se va realiza de către consilierii din cadrul autorităţii contractante, prin semnarea 

Procesului - verbal de recepţie zilnică. 

19) Operatorul va desemna persoana/persoanele precum şi înlocuitorii acestuia/acestora care va/vor avea 

obligaţia de a participa la recepţii şi de a semna recepţiile zilnice. 

20) Pe baza proceselor -verbale zilnice, Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări (centralizatorul 

lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. 

21) Tariful pentru activitatea de măturat manual se stabileşte în lei/1000 mp, va include toate costurile 

rezultate în urma operaţiunii descrise la art. 13, punctul 8. 

22) Orice modificare a frecvenţelor sau a suprafeţelor de lucru (străzi noi introduse în program sau 

actualizări de suprafeţe, etc.) se va face cu aprobarea autorităţii contractante în funcţie de necesităţile constatate în 

teren pentru asigurarea unui grad de curăţenie corespunzător. 

23) Ofertantul va face dovada deţinerii (în proprietate, închiriere) pe întreaga perioadă de desfăşurare a 

contractului, a unui număr minim de 1 (una) bucăţi suflantă/aspirator cu funcţie tocare frunze, pentru 

eficientizarea activităţii de măturat manual în parcări şi pe străzile unde sunt parcate maşini.  

24) Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp. 

25) Măturatul manual se efectuează pe domeniului public al comunei Balşa în intervalul zilelor de luni - 

vineri, specificat în Anexa nr. 1. 

Suprafața rezultă din: 

- Suprafaţă măturat manual Străzi = ………. mp/zi 

- Suprafaţa totală manual Parcări = ………… mp/zi 

TOTAL suprafata de măturat manual: ………… mp/zi 

Cantitatea medie anuală estimată: = …………  mp/an 

             Justificare: ……… mp/zi x 260 zile = ………..  mp/an 

  

Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor 

ART. 14 
1) Operaţiunea de măturat mecanizat, este activitatea de salubrizare a localităţii prin procedee mecanice, 

realizate pe căile publice cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.  Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii 

graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat mecanic, cu precizarea că operaţiile efectuate, frecvenţa 

de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în condițiile legii, în 

vederea eficientizării şi îmbunătăţirii serviciului prestat.  

2) Anexa nr. 2va fi completată ulterior, în condițiile legii, cu lista străzilor de pământ care se vor asfalta, cu 

lista parcărilor nou înfiinţate, cu lista trotuarelor nou înfiinţate, cu lista pistelor de biciclişti nou înfiinţate sau cu 

suprafeţe noi care nu au fost incluse iniţial în Anexa nr. 2, pentru înbunătăţirea şi menţinerea curăţeni stradale a 

comunei Balşa. 

3) Activitatea se realizează cu ajutorul unor utilaje specializate pentru măturat carosabil respectiv măturat 

trotuare, prevăzute cu dispozitive adaptate pe autovehicule - autoperii colectoare echipate cu perii cilindrice şi 

circulare, sistem de umectare şi aspirare. 

4) Măturatul mecanizat se desfăşoară noaptea (intervalul orar recomandat orele 22.00-6.00).  

5) Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia zilelor cu 

precipitaţii (ploaie/ninsoare/lapoviţă) sau în care temperatura exterioara este sub cea de îngheţ.  
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6) Operaţiunea constă în:  

a) executarea măturării carosabilului pe o lăţime de minim 2 m de la rigolă şi a trotuarului în totalitate. 

Lăţimea de lucru pentru o automăturătoare este de minim 2 m. La apariţia unei dâre de noroi, rezultată din motive 

obiective (înfundarea aspiratorului), şoferul este obligat să oprească imediat automăturatoarea şi să înlăture cauza 

care a adus la apariţia acestui fenomen; 

b) transportul şi eliminarea deşeurilor la depozitul autorizat, 

7) Recepţia serviciilor de la activitatea de măturat mecanizat se stabileşte de comun acord între Autoritatea 

Contractantă şi Operator. 

8) La recepţia activităţii de măturat mecanizat se iau în calcul următoarele: 

a) Existenţa unei dâre de noroi, care constituie o neconformitate şi se scade din suprafaţa programată.  

b) Suprafeţele ocupate aferente maşinilor staţionate pe carosabil vor fi scăzute din suprafaţa programată. 

9) Automăturătoarele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi şi/sau 

motoare electrice sau hibride, GPL), vor fi omologate conform legislaţiei în vigoare, cu inspecţia tehnică valabilă. 

10) Automăturătoarele vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic, de către 

Autoritatea Contractantă. Compartimentul de specialitate al acesteia din urmă va avea posibilitatea de vizualizare a 

traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata 

contractului. 

11) Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp. 

12) Tariful pentru activitatea de măturat mecanizat al carosabilului şi trotuarului se stabileşte în lei/1000 mp, 

va include toate costurile rezultate în urma operaţiunii descrise la art. 14, punctul 6. 

13) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de măturat 

stradal, trebuie îndeplinită următoarea relaţie, conform breviarului de calcul nr. 6, anexă la caietul de sarcini-cadru, 

aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007: 

 
unde: 

 L =  lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul (km) 

 N(u) = numărul de utilaje aferente serviciului 

 V =  viteza de deplasare a utilajului (km/h) 

 n =  numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb  

 N1(u) ≥ utilaje pentru măturat carosabil 

 N2(u) ≥ utilaje pentru măturat alei. 

 

N1(u)=Numărul minim de utilaje necesar pentru desfăşurarea activităţii de măturat carosabil este de 2 buc. 

N2(u)=Numărul minim de utilaje necesar pentru desfăşurarea activităţii de măturat alei este de 3 buc. (din 

care 1 buc. va fi rezervă) 

 

 Notă: viteza de lucru optimă de deplasare a autovehiculelor în timpul activităţii este de maxim 15 km/h, 

pe străzile asfaltate, în funcţie de trafic şi maxim 7 km/oră pe trotuare.  

 
14) Operatorul va face dovada existenţei unui număr minim de 2 (două) mijloace mecanice de măturat, care 

vor acţiona pe raza comunei Balşa şi va asigura continuitatea serviciului şi în cazul defectării unui/unor utilaje. 

15) Deşeurile rezultate din activitatea de măturat mecanizat (praf, nisip, noroi) se transportă şi se depozitează 

la un depozit de deşeuri autorizat. Se admite depozitarea temporară a acestor deşeuri la Baza de lucru operaţională a 

operatorului. 

16) Pe baza proceselor -verbale zilnice, Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări (centralizatorul 

lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. 

17) Măturatul mecanic se efectuează pe domeniului public al comunei Balşa, specificat în Anexa nr. 2 în 

suprafată de ………… mp/zi 

Suprafața rezultă din: 

- Suprafaţă măturat mecanic totală Străzi = ……… mp/zi 

- Suprafaţă măturat mecanic totală Trotuar = …….. mp/zi 

TOTAL suprafața de măturat mecanic : …….. mp/zi 

Cantitatea medie anuală estimată: = ………. mp/an  

Justificare : ……….. mp/zi x 260 zile = ……..mp/an 

Spălatul carosabilului şi a trotuarelor 
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ART. 15 
1) Spălatul este activitatea de salubrizare care se execută ziua/noaptea, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa 

şi/sau soluţii biodegradabile (cu respectarea normelor pentru protecţia muncii şi protecţia mediului), în vederea 

îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare pentru obţinerea unui grad înalt de curăţenie.  

2) Căile de circulaţie pe care se prestează activităţile de spălare, sunt cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul 

Caiet de sarcini. Anexa nr. 3 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de spălat, cu 

precizarea că operaţiile efectuate, frecvenţa de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână 

se pot modifica, în condițiile legii, în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii serviciului prestat.  

În funcţie de necesităţi (ocazional), la solicitarea Autorităţii Contractante, în vederea asigurării unei 

salubrizări corespunzătoare se pot întroduce peste programul stabilit şi alte căi de circulaţie. 

3) Activitatea constă în spălatul suprafeţei carosabilului şi trotuarelor cu jet puternic cu presiune ridicată de 

minim 4 bar, din furtunul racordat la o cisternă de apă şi se execută în funcţie de condiţiile meteorologice concrete, la 

o temperatura exterioară de cel puţin 7°C, de regulă în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepţia perioadelor cu 

precipitaţii. Perioada pentru activitatea de spălat se poate modifica în funcţie de necesităţi, la solicitarea autorităţii 

contractante, în vederea asigurării unei salubrizări corespunzătoare. Activitatea se desfăşoară exclusiv noaptea, în 

intervalul orar 22.00-6.00.  

4) Spălatul carosabilului şi a trotuarelor se prestează în urma măturatului mecanic sau manual, pe o lăţime de 

2 m de la rigola străzii în cazul carosabilului, respectiv pe toată suprafaţa trotuarelor. Jetul de apă se dirijeză dinspre 

axul median spre rigola străzii. Pasajele pietonale se vor spăla noaptea după ce în prealabil au fost măturate. 

5) Utilajul folosit poate să fie dotată cu rampă de spălare, asigurînd o presiune minimă de 10 bari. 

6) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

 a) încărcarea cisternei: pentru realizarea operaţiunii de spălare se utilizează numai apă industrială luată din 

punctele indicate de Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de 

suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar. 

 b) spălatul efectiv al suprafeţei carosabilului/trotuarelor. 

7) Utilajele vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic, de către Autoritatea 

Contractantă. Compartimentul de specialitate al acesteia din urmă va avea posibilitatea de vizualizare a traseului 

parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. 

8) Dotarea minimă cu mijloace de spălat stradal, se calculează conform breviarului de calcul nr. 7, anexa la 

Caietul de sarcini-cadru, aprobat prin Ordinul nr. 111/2007 este: 

 

 
unde: 

 S =  -suprafaţa stradală deservită (mp) 

 N(u) =  -numărul de utilaje aferente serviciului 

 V =  -viteza de deplasare a utilajului (km/h) 

 n =  -numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb 

 l =  -lăţimea de acţiune a utilajului (m) 

 

 N(u)=Numărul minim de utilaje necesar pentru desfăşurarea activităţii de spălat este de 2 buc. 

NOTA: Viteza de deplasare a autovehiculului în timpul efectuării activităţii este de maxim 4 km/oră. 

 

9) Autocisterna trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi şi/sau motoare 

electrice sau hibride, GPL), cu inspecţia tehnică valabilă. 

10) Tariful pentru activitatea de spălat carosabil se stabileşte în lei/1000 mp, va include toate costurile 

rezultate în urma operaţiunii de spălat carosabil şi trotuare descris la Art. 15, punctul 6. 

11) La executarea operaţiei de spălare se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, 

vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea. 

12) Pe baza proceselor -verbale zilnice, Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări (centralizatorul 

lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. 

13) Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp 

14) Spălatul se efectuează pe domeniului public al comunei Balşa, specificat în Anexa nr. 3 în suprafață de 

…….. mp/zi 

Suprafața rezultă din: 

- Suprafaţă spălat Străzi = ……… mp/zi 

- Suprafaţă spălat Trotuar = ......... mp/zi 
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TOTAL suprafața de spălat: ……. mp/zi 

Cantitatea medie anuală estimată: = ……….. mp/an  

Justificare : ……..  mp  (reprezentând o spălare pe toate străzile şi trotuarele din Anexa nr. 3) x 182 zile (6 

luni dintr-un an) = ………. mp/an 

 

Stropitul carosabilului 

ART. 16 

1) Stropitul este activitatea de salubrizare care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, cu ajutorul 

unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii gradului de confort citadin şi 

evitării formării prafului. 

2) Căile de circulaţie pe care se prestează activitatea de stropire sunt cuprinse în Anexa nr. 4 la prezentul 

Caiet de sarcini. Anexa nr. 4 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de stropit, cu 

precizarea că operaţiile efectuate, frecvenţa de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână 

se pot modifica, în condițiile legii, în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii serviciului prestat. 

3) Stropitul carosabilului se efectuează vara, pe timp de zi, începând cu data de 1 aprilie până la 1 octombrie, 

perioadă care poate fi modificată de Autoritatea Contractantă, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete, dacă 

temperatura exterioară prognozată pe timpul zilei depășește 25°C şi se aplică pe suprafeţele în prealabil salubrizate. 

4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 1300 - 1700 dacă indicele de confort 

termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi precum şi în perioada în care este posibilă formarea poleiului. De 

asemenea activitatea este interzisă în intervalul orar 700 - 900  pentru evitarea supraaglomerării circulaţiei. 

5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

 a) încărcarea cisternei: pentru realizarea operaţiunii de stropit se utilizează numai apă industrială luată din 

punctele indicate de Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de 

suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar. 

 b) stropitul efectiv al străzilor, dispersia apei se asigură pe întreaga suprafaţa a carosabilului. 

6) Dotarea minimă cu mijloace de stropit stradal, se calculează conform breviarului de calcul nr. 7 , anexă la 

Caietul de sarcini-cadru, aprobat prin Ordinul nr. 111/2007 este: 

 

 
unde: 

 S =  -suprafaţa stradală deservită (mp) 

 N(u )=  -numărul de utilaje aferente serviciului 

 V =  -viteza de deplasare a utilajului (km/h) 

 n =  -numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb 

 l =  -lăţimea de acţiune a utilajului (m) 

N(u)=Numărul minim de utilaje necesar pentru desfăşurarea activităţii de stropit este de 2 buc. 

 

NOTA: Viteza de deplasare a autovehiculului în timpul efectuării activităţii este de maxim 15 km/oră 

7) Autocisterna trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi şi/sau motoare 

electrice sau hibride, GPL), cu inspecţia tehnică valabilă. 

8) Tariful pentru activitatea de stropit carosabil se stabileşte în lei/1000 mp, va include toate costurile 

rezultate în urma operaţiunii de stropit carosabil descris la art. 16, punctul 5. 

9) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, 

vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea. 

10) Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredinţată. Pentru recepţii se 

va prezenta harta GPS a sectorului pe fiecare traseu. 

Compartimentul de specialitate din cadrul Autorității Contractante va avea posibilitatea de vizualizare a traseului 

parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. 

11) Pe baza proceselor -verbale zilnice, Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări (centralizatorul 

lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. 

12) Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp 

13) Stropitul se efectuează pe domeniul public al comunei Balşa, specificat în Anexa nr. 4 în suprafată de 

…….. mp/zi. 

Cantitatea medie anuală estimată: = …………….. mp/an 

Justificare : …….. mp (reprezentând un stropit pe toate străzile din Anexa nr. 4) x 124 zile (4 luni dintr-un an) = 

……….. mp/an 
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   Curățatul rigolelor 

                ART. 17 
1) Curăţatul rigolelor prin răzuire este o lucrare de necesitate, determinată de cauze obiective, accidentale 

(ploi torenţiale ce favorizează transportul de aluviuni), avarii la reţelele subterane, construcţii, reparaţii carosabil, 

după deszăpezire, etc.  

2) Curăţatul (răzuitul) rigolelor este operaţiunea de îndepărtare manuală a noroiului, nisipului, prafului, 

pământului sau a deşeurilor vegetale pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. 

3) Curăţatul rigolelor se face ori de câte ori s-au strâns cantităţi mari de praf, noroi, nisip, la bordura 

carosabilului, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă. 

4) Activitatea se realizează de către personalul Operatorului de salubritate, pe timp de zi, norma de lucru 

este de maxim 400 mp/8 ore/lucrător. 

5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

 a) curăţatul rigolelor cu răzul sau lopata; 

 b) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire; 

 c) curăţat vegetaţia crescută spontan din trotuare şi la limita lor (inclusiv la bordură trame stradale); 

 d) încărcatul grămezilor de deşeuri stradale imediat în europubele şi apoi în autogunoiere/camionete care 

urmează să transporte deşeurile, în aceiaşi zi la un depozit de deşeuri autorizat. 

6) Unitatea de măsură = 100 mp 

7) Tariful se exprimă în lei/100 mp., va include toate costurile rezultate în urma operaţiunii de curăţat rigole 

descris la art. 17, punctul 5. 

8) Activitatea se prestează după constatările prealabile în teren de către reprezentanţii autorităţii contractante 

şi Operator. 

9) Pe baza proceselor -verbale zilnice, Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări (centralizatorul 

lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. 

10) Recepţia serviciilor de la activitatea de curăţat rigole se stabileşte de comun acord între Autoritatea 

Contractantă şi Operator. 

11) La efectuarea recepţiei se constată existenţa întâmplătoare a noroiului, nisipului, prafului, pământului sau 

a deşeurilor vegetale dar se vede în mod clar că suprafaţa în cauză a fost răzuită, aceasta nu se refuză la recepţie, 

urmând a se rectifica zona respectivă. 

12) În cazul unor prestări incomplete a operaţiunilor sau o prestare necorespunzătoare, operaţiunea nu se 

admite la plată, prin neconfirmarea suprafeţelor în Procesul-verbal de recepţie zilnică. 

 13) Se vor răzui rigolele de pe străzile cuprinse în Anexa nr. 5. Suprafaţa pe care 

se vor răzui rigolele este de ........ mp/zi 

Suprafaţa totală = lungimea străzilor ...... m x 0,75 m x 2 borduri = …… mp 

Cantitatea medie anuală estimată = …….. mp 

Justificare: suprafaţa totală ……. mp (reprezentând o răzuire pe toate străzile din Anexa 6) x 2 răzuiri/an = 

………  mp/an) 

Întreţinerea curăţeniei şi golirea coşurilor de gunoi 

ART. 18 
1) Activitatea de întreţinere a curăţeniei stradale constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor 

grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele de circulaţie, trotuare, străzi asfaltate, parcări asfaltate şi pavate, 

staţiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, piste de biciclete, poduri şi pasarele.  

2) Căile de circulaţie pe care se execută activităţile de întreţinere zilnică a curăţeniei şi golirea coşurilor 

stradale, sunt cuprinse în Anexa nr. 6. 

Anexa nr. 6 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucrări, privind activitatea de întreţinere a curăţeniei 

şi golirea coşurilor stradale, cu precizarea că operaţiile efectuate, frecvenţa de realizare a acestora precum şi zilele 

efective de operare din săptămână se pot modifica, în condițiile legii, în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii 

serviciului prestat. 

3) Pe baza proceselor -verbale zilnice, Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări (centralizatorul 

lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. Procesele - verbale zilnice vor conţine 

data, locaţia, numărul de coşuri stradale golite. 

4) Activitatea de întreţinere a curăţeniei stradale se efectuează pe toată durata anului şi se execută în zonele 

care, în prealabil au fost măturate. Golirea coşurilor stradale se execută zilnic, pe toată durata anului. 

5) Încărcarea deşeurilor rezultate, se face în mijloace de transport (trebuie să se încadreze în norma de 

poluare a motorului Euro 3 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecţia tehnică în termen, acolo 

unde este cazul) pentru colectare (remorci, camionete, autocompactor, etc) iar transportul se face în aceeaşi zi, la un 

depozit de deşeuri autorizat. 
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6) Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredinţată. Pentru recepţii se va 

prezenta harta GPS a sectorului pe fiecare traseu. 

Compartimentul de specialitate al Autorității Contractante va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de 

fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. 

7) Serviciile vor fi prestate conform programului de salubrizare, excepţie făcând timpul când 

carosabilul/trotuarul sunt acoperite de zăpadă, gheaţă. La apariţia zăpezii sau gheţii se golesc coşurile de deşeuri 

stradale. 

8) Este interzis a se lăsa deşeurile colectate pe domeniul public, indiferent dacă sunt în saci sau în recipienţi. 

9) Norma de lucru pentru activitatea de întreţinere a curăţeniei stradale este estimată de 16.000 mp/8 

ore/lucrător (deplasarea unei persoane cu viteza medie de 4 km/oră x 0,5 m suprafaţa inspectată şi salubrizată x 8 

ore). 

10) Programul orar de execuţie a operaţiunii de întreţinere a curăţeniei şi golirea coşurilor stradale în comuna 

Balşava fi între orele 07.oo - 23.oo. Acest program va putea fi modificat pe timpul derulării contractului, după 

aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante. 

11) Operaţiunea de întreţinere a curăţeniei constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

 a) colectarea deşeurilor grosiere în europubele sau saci, de pe suprafeţele prevăzute în Anexa 6. 

 b) încărcarea deşeurilor în mijloacele de transport adecvate, colectarea sacilor în autogunoiere sau 

autocamionete şi transportul acestora la un depozit de deşeuri autorizat. 

12) Operaţiunea de golire a coşurilor stradale constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

 a) golirea coşurilor de gunoi stradale în saci, europubele sau direct în mijloacele de transport, prevăzute în 

Anexa 6, 

 b) încărcarea deşeurilor în mijloacele de transport adecvate, colectarea sacilor în autogunoiere sau 

autocamionete şi transportul acestora la un depozit de deşeuri autorizat, 

 c) înlocuirea coşurilor stradale degradate din aria de activitate respectiv montarea coşurilor stradale noi, 

atât pe stâlpi existenţi cât şi stâlpi noi.  

 d) menţinerea în stare de funcţionare, mici reparaţii necesare, mentenanţa, menţinerea curată a coşurilor de 

deşeuri stradale, spălarea şi dezinfectarea periodică a acestora. 

13) Unitatea de măsură pentru operaţiunea de întreţinere a curăţeniei este U.M. = 1000 mp. 

14) Unitatea de măsură pentru operaţiunea de golirea coşurilor stradale este U.M. =    1 buc. coş stradal. 

15) Tariful pentru operaţiunea de întreţinere a curăţeniei se stabileşte lei/1000 mp, va include toate costurile 

rezultate în urma operaţiunii descris la art. 18, punctul 11. 

16) Tariful pentru operaţiunea de golire a coşurilor stradale se stabileşte lei/ 1 buc coş stradal, va include 

toate costurile rezultate în urma operaţiunii descris la art. 18, punctul 12. 

17) Dotarea minimă cu mijloace de colectare şi transport pentru activitatea de întreţinere a curăţeniei şi 

golirea coşurilor stradale este 1 bucăți mijloace de colectare şi transport (autocompactoare de minim 3 mc)  

 18) Operatorul de salubritate are obligaţia de a menţine în stare curată coşurile de deşeuri stradale, de a le 

spăla şi dezinfecta periodic (semestrial), de a le înlocui pe cele degradate ori de câte ori este necesar, fără costuri 

suplimentare pentru Autoritatea Contractantă şi cu anunţarea în prealabil a autorităţii contractante. 

 - Numărul actual de coşuri stradale în comuna Balşa este de 50 bucăţi, iar locaţia acestora este prezentat în 

Anexa nr. 6, la prezentul caiet de sarcini. 

 Tipurile de coşuri existente: 

 - Cu sistem de prindere pe stâlp: material plastic reciclabil, HDPE, înălţime 60 cm, lăţime 43 cm, adâncime 

32 cm, capacitate 50 litri; rezistenţă mare la şocuri mecanice şi uzură fizică; foarte rezistent la intemperii (radiaţia 

solară UV şi diferenţe mari de temperaturi -30° +40° C; sistem de închidere cu cheie; golirea se face prin detaşarea 

corpului de capac; în partea inferioară are găuri pentru scurgerea apei de ploaie, în partea frontală există o suprafaţă 

metalică pentru stingerea ţigărilor; 

 - Coş de gunoi  capac cadru de oțel, cu scrumieră și stingător de țigară din inox, acoperit cu lamele din lemn, 

H=940mm, D= 390 mm, capacitate: 45 l, prevăzut cu recipient metalic, prindere în beton.  

  19) Cerinţele privind caracteristicile coşurilor de deşeuri stradale sunt următoarele: 

 - materialul din care sunt confecţionate coşurile stradale (polietilena de înaltă densitate sau metalice din 

tablă de oţel zincat şi vopsit în câmp electrostatic) va fi rezistent la acţiunea agenţilor externi, stabil la raze 

ultraviolete, rezistent la fluctuaţii de temperatură, umiditate şi neinflamabil; 

 - coşul stradal va fi alcătuit din corp colector şi capac, capacitate între 40 litri şi 60 litri, iar corpul colector 

va fi dotat cu mâner de prindere şi cu sistem de închidere; 

 - capacul va fi dotat cu o porţiune metalică şi scrumieră pentru stingerea ţigărilor; 

 - culoarea se va alege de către Autoritatea Contractantă în funcţie de necesităţi, oportunităţi şi zona de 

amplasare;  
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 - coşul va fi inscripţionat cu siglă, respectiv cu textul - deşeuri stradale, exprimă colectarea tipului de deşeu 

colectat şi va fi prevăzut cu sistem de prindere pe stâlp, pe picior sau fix şi vor fi asemănătoare pe cât posibil cu cele 

existente la ora actuală; 

 - golirea coşurilor se efectuează de către Operator conform graficelor de întreţinere stradală. 

 20) Operatorul va transmite în scris Autorităţii Contractante constatarea privind degradarea, lipsa, 

vandalizarea coşurilor stradale şi va proceda la înlocuirea/repararea/demontarea/montarea acestora în termen de 48 

de ore de la constatare.  

 21) Recepţia finală de înlocuirea/repararea/demontarea/montarea coşurilor stradale se va realiza până la 

ultima zi a lunii. 

 22) Operaţiunea de înlocuire a coşurilor stradale, se va realiza prin grija Operatorului, fără costuri 

suplimentare din partea autorităţii contractante. 

23) Întreţinerea curăţeniei stradale se efectuează pe domeniul public al comunei Balşa, specificat în Anexa 

nr. 6 în suprafată de  ……. mp/zi. 

Suprafata rezultă din: 

- Suprafaţă întreţinută total Străzi = ……. mp/zi 

- Suprafaţă întreţinută total Trotuare = …….. mp/zi 

TOTAL suprafață întreţinută: ……..2 mp/zi 

Cantitatea medie anuală estimată: = ……… mp/an  

Justificare : ……. mp/zi x 365 zile = ……. mp/an 

24) La solicitarea Autorităţii Contractante, Operatorul va interveni în termen de maximum 2 ore la 

salubrizarea carosabilului în urma unui accident rutier. Activitatea constă în ridicarea deşeurilor, măturatul manual şi 

spălatul carosabilului. Tariful folosit pentru această intervenţie va fi compus din tarifele pentru fiecare tip de 

activitate prestată, definite în prezentul caiet de sarcini. 

25) Operatorul va asigura intervenţiile rapide în cazuri speciale de urgenţă (deversări accidentale pe trotuar şi 

carosabil, vijelii, furtuni etc.) la solicitarea Autorităţii Contractante. Tariful folosit pentru această intervenţie va fi 

compus din tarifele pentru fiecare tip de activitate prestată, definite în prezentul caiet de sarcini. În cazul deversărilor 

accidentale pe trotuar şi carosabil, contravaloarea intervenției va fi suportată de către poluatorul identificat. Dacă 

poluatorul nu poate fi identificat, costurile vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.   

 

            Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini propriu 

 

Activitatea de măturatul, spălatul, straopitul 

si întreținerea căilor publice 

  Tabelul nr. 1 

Căile de circulaţie pe care se execută măturatul manual sau mecanic 

 

 

  

N

r

. 

c

r

t

. 

Denumire tronson 

strada 

Dimensiuni tronson strada 

Zilele din 

saptamana 

in care se 

matura 

Manual/ 

mecanic Lung 

[m] 

Lat. 

[m] 

Sup. 

[m2] 

Sat Balşa      

1 DC28A Mada-Balşa 425 4 1700   

Sat Voia      

1 DC24A:Dj761 Bocşa 

Mică-Bocşa Mare-Voia 
1700 4 

6800 
  

Sat Ardeu      

1 DC29:Băcâia - Ardeu  130 4 520   

2 Uliţa spre Moară 400 4 1600   

 TOTAL GENERAL        10620   
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Tabelul nr. 2 

Căile de circulaţie pe care se executa activităţile de spălat, stropit si întreținerea căilor publice  

  

Nr. 

c

rt. 

Denumire tronson strada 

Dimensiuni 

tronson strada 
Zilele din 

saptamana 

in care se 

matura 

Manual/ 

mecanic Lung. 

[m] 

Lat. 

[m] 

Sup. 

[m2] 

1     zilnic 

20% manual 

80%mecanic 

 

2     

marti, 

miercuri, joi, 

vineri 

20% manual 

80%mecanic 

3     Zilnic 
20% manual 

80%mecanic 

4     

Marti, 

miercuri, joi 

 

20% manual 

80%mecanic 

5     

Luni, 

miercuri 

 

20% manual 

80%mecanic 

6 A.     
Miercuri, 

vineri 

20% manual 

80%mecanic 

 Total A      

 

 
    Breviarul de calcul nr. 6 
 

                   Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal 

 

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea 

relaţie: 

 

        6,5 x N(u) x V 

    L ≤ -------------- 

              n 

 

    unde: 

    L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km] 

    N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului; 

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h] 

    n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb. 

 

Breviarul de calcul nr. 7 
 

                   Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat/stropit mecanic stradal 

 

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea 

relaţie: 

 

         5.500 x N(u) x V x l 

    S ≤ --------------------- [m²] 
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                n 

 

    unde: 

    l - lăţimea de acţiune a utilajului; [m] 

    N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului; 

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h] 

    n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb. 

 

Breviarul de calcul nr. II.1. 

 

 

                   Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea 

                       şi transportul deşeurilor stradale, trebuie îndeplinită următoarea relaţie: 

 

        S x I(s)       i=n 

       ---------  ≤  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) 

               ρ           i=1 

 

    unde: 

     S - suprafaţa stradală deservită; [m²] 

 I(s) - indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul de 175  kg/10.000 m²/zi, 

dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice; 

    a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare; 

    b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc] 

    c(i) - gradul de compactare; 

    d(i) - numărul de curse efectuate/schimb; 

    e(i) - numărul de schimburi/zi. 

 

    Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele 

decât cele utilizate la activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al 

deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, dacă se efectuează acest serviciu. 

 

 

    Breviarul de calcul nr. II.2 

 

                   Determinarea necesarului minim de mijloace 

                           de măturat mecanic stradal 

  

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită 

următoarea relaţie: 

 

              6,5 x N(u) x V 

     L ≤  -------------------- 

                          n 

 

    unde: 

    L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km] 

    N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului; 

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h] 

    n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb. 
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    Breviarul de calcul nr. II. 3 

 

Determinarea necesarului minim de mijloace 

de spălat/stropit mecanic stradal 

 

    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită 

următoarea relaţie: 

 

              5.500 x N(u) x V x l 

    S ≤  ------------------------------ [m²] 

                              n 

 

    unde: 

    l - lăţimea de acţiune a utilajului; [m] 

    N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului; 

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h] 

    n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb. 

 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                           Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                                           Secretar general,                                                                                                  

                            Jr. Tătulea Silviu-Petru 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 42/2019 

 

CONTRACT PRESTARI SERVICII 

ACTIVITATEA DE MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPITUL SI ÎNTREȚINEREA CĂILOR 

PUBLICE ÎN COMUNA BALŞA 

 

nr ........... din ............. 

 

 Prezentul contract s-a încheiat în temeiul art. 29 alin (8) , lit. b) si alin. (9) din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare coroborat cu art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii 

nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor; 

 

1. Părţile contractante: 

COMUNA BALȘA, cu sediul în sat Balşa, nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara, 

telefon/fax 0254 648002; 0254 648001, cod fiscal 5453827,  primaria.balsa@yahoo.com, cont trezorerie 

_________________________________, reprezentată prin Meteşan Simion, având funcţia de primar, în 

calitate de concedent, pe de o parte, 

şi 

S.C.____________________________________,înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu 

nr._____________________C.U.I.______________cu sediul principal 

în____________________str._____________nr.____bl.__sc.__et.__ap.____judet/sector________reprez

entata prin __________________având functia de___________________ în calitate de 

concesionar(denumit și operator), pe de altă parte. 

 

şi 

……………………, cu sediul în…………., str. ……….. nr. ……, judeţul……….., T/F:……… 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul…………, CIF……….., având cont IBAN 

………………, deschis la…………………………. reprezentată prin……………., în calitate de 

prestator, a intervenit prezentul contract. 

 

2. DEFINIŢII 

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în propunerea tehnică; 

g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

mailto:primaria.balsa@yahoo.com
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3. INTERPRETARE 

3.1. – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. – Termenul ,, zi,, ori,, zile,, sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

4. OBIECTUL  CONTRACTULUI 

4.1. - Prestatorul se obligă se presteze ,,Servicii de măturatul, spălatul, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice, în aria administrativ – teritorială a comunei Balşa, în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract 

pentru serviciile prestate. 

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI  

5.1. – Preţul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 

achizitor, este de …………. Lei, la care se aduga TVA, la urmatoarele tarife: 

- Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, aleilor şi locurilor de parcare .............lei/ 

1000mp, la care se adauga TVA, 

- măturatul mecanizat al carosabilului, trotuarelor,................lei/1000 mp, la care se adauga TVA,  

- Spălatul carosabilului şi a trotuarelor……. lei/1000 mp la care se adauga TVA 

-Stropitul carosabilului ……. lei/1000 mp la care se adauga TVA 

-Curățatul rigolelor ……..lei/100 mp la care se adauga TVA 

- Întreţinerea curăţeniei ......................lei/ 1000 mp, la care se adauga TVA 

şi golirea coşurilor de gunoi……….. lei/bucată coș la care se adauga TVA 

 

Valoarea maxima totală a contractului nu va depăşi suma de 132.519 lei, conform art. 7, alin. 

(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI  

6.1. – Prestatorul se obligă să  asigure ,, Servicii de măturatul, spălatul, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice,, pe o perioada de 4 ani de la data semnarii contractului. 

 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

7.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

• prezentul contract cu anexele sale 

• propunerea financiară 

• propunerea tehnica 

Fiecare document va fi citit şi interpretat ca parte integrantă a contractului. 

 

8. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 

8.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu propunerea sa tehnica. 

8.2. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive 

cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 

sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

8.3. -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si 

metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

8.4. – Pe parcursul prestării serviciilor, prestatorul are obligaţia de de a lua toate măsurile 

rezonabil necesare pentru a proteja mediul şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 
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persoanelor. 

8.5. – (1) Pe parcursul prestării serviciilor, prestatorul are obligaţia, în măsura permisă de 

respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

8.6. – Prestatorul răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale, inclusiv de respectarea 

prevederilor oricărui regulament sau a hotărârilor altor organe locale legal constituite, care au caracter 

obligatoriu la prestarea acestui serviciu. Dacă nerespectarea acestor prevederi provoacă pagube pentru 

achizitor, acesta va fi despăgubit integral de prestator cu suma cuvenită.   

8.7. – Prestatorul este obligat să respecte normele de protecţia muncii şi PSI specifice 

sectorului în care se presteaza serviciile. 

8.8. – Pagubele rezultate în urma accidentelor sau incendiilor sunt în sarcina prestatorului, 

fiind suportate de către acesta. 

8.9. – Prestatorul este obligat sa respecte toate instructiunile, normele tehnice si metodologice 

care reglementeaza depozitarea, manipularea si utilizarea in siguranta a acestor produse pentru eliminarea 

riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor si de poluare a mediului inconjurator si raspunde de 

calitatea si eficienta tratamentelor efectuate.  

8.10. – La terminarea intervenţiei prestatorul întocmeşte devizul şi factura, din care un 

exemplar este ridicat de delegatul achizitorului şi pe care respectivul delegat certifică, prin semnătură, că  

serviciile sunt prestate, acceastă semnătură reprezentând şi acceptul achizitorului pentru plata facturii. 

8.11. - Prestatorul este obligat să certifice calitatea serviciilor prestate prin documente de 

calitate. 

8.12. – Prestatorul raspunde de corectitudinea si aplicabilitatea serviciilor prestate. 

8.13. - Prestatorul isi asuma si toate celelalte responsabilitati care rezulta din celelalte clauze 

ale prezentului contract si care nu au fost enumerate in prezentul capitol. 

8.14. - Să solicite și să obțină de la A.N.R.S.C. eliberarea licenței, în termen  de 90 zile de la 

data semnării contractului, conform dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr.51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

9. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 

9.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului. 

 

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

10.1. - Pretul contractului prevazut la art.5.1 se va plati prestatorului dupa efectuarea 

serviciilor, in baza facturii fiscale care va fi emisa dupa data procesului-verbal de receptie semnat de 

reprezentantii partilor la locul de prestare. 

10.2. - Plata facturii va fi făcută prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului in 

termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor 

contractuale. 

10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data inregistrarii 

facturii fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale, prestatorul are dreptul sa 

solicite penalitati pentru intarzierea platii. 

10.4. –Plăţile trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor executate 

conform contractului. Serviciile executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de servicii 

executate, întocmite astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.  

 

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 

11.1. - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract conform clauzei referitoare la termenele de prestare, achizitorul va calcula iar prestatorul va 

plati, penalitati in suma echivalenta cu o cota de 0,05% din valoarea serviciilor neefectuate, pentru 
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fiecare zi de intarziere. 

11.2. - Pentru compensarea prejudiciului suferit de către achizitor ca urmare a îndeplinirii cu 

întârziere sau a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către prestator, achizitorul poate aplica prestatorului 

în afară de penalităţi, de executarea garantiei de buna executie,de rezilierea contractului din vina 

prestatorului  şi plata de daune. 

11.3. - Prestatorul care nu şi-a realizat obligaţia contractuală în termenul, calitatea, cantitatea 

stabilite va fi obligat faţă de achizitor cu daunele prevăzute, respectiv cominatorii şi compensatorii, până 

la acoperirea prejudiciului suferit de achizitor. 

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest 

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. STANDARDE 

12.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

prestator în propunerea sa tehnică. 

 

13. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 

13.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

13.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire sau 

c) partea contractantă a fost obligată, în mod legal, să dezvăluie informaţia. 

 

14. CERINTE IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SECURITATII SI 

SANATATII IN MUNCA.                                                           

14.1. - CERINTE IN DOMENIUL CALITATII 

Prestatorul poarta raspunderea pentru calitatea produselor utilizate in conformitate cu 

dispozitiile legale în vigoare.Serviciile efectuate de catre prestator vor fi receptionate pe baza proceselor-

verbale de receptie incheiate intre achizitor si firma prestatoare. Din procesele-verbale de receptie trebuie 

sa rezulte ca lucrarile executate sunt de buna calitate. 

14.2. - Cerinte in domeniul mediului 

Atunci cand prestatorul executa servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, in incinta sau 

vecinatatea instalatiilor electrice in exploatare, trebuie sa se asigure ca substantele si produsele utilizate in 

procesul tehnologic, sa nu fie toxice pentru personalul propriu si al achizitorului, si sa respecte legislatia 

de mediu in vigoare. 

14.3. - Cerinte in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

(1)Serviciile de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, efectuate de catre firma prestatoare trebuie 

sa se execute in conformitate cu Conventia de lucrari incheiata la nivelul conducatorilor de unitati. 

(2)La executarea serviciilor de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, trebuie sa se respecte 

prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare 

(3)La efectuarea serviciilor de deratizare, dezinfectie, dezintectie in incinta sau in vecinatatea 
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instalatiilor electrice in exploatare, prestatorul este obligat sa asigure personal autorizat din punctul de 

vedere al securitatii si sanatatii in munca, care sa asigure supravegherea lucrarilor. 

 

15. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI. 

15.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 

15.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru acest scop. 

15.3. - Reclamatiile de calitate privind serviciile prestate se vor transmite la prestator in timpul 

perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data de expirare a acestei perioade, prin una din 

formele prevazute in pct. 25 din prezentul contract. Prestatorul este obligat sa rezolve reclamatiile de 

calitate in maximum 5 zile de la data receptionarii reclamatiei, daca in acest interval partile nu convin 

altfel printr-un document semnat de ambele parti. Depasirea termenului de 5 zile sau a termenului 

convenit prin document pentru rezolvarea reclamatiei va fi penalizata in aceleasi conditii ca si depasirea 

termenului de prestare. 

15.4. - In cazul in care prestatorul nu reuseste sa rezolve reclamatiile, conform celor convenite, 

achizitorul o va face el insusi, pe riscul si pe cheltuiala prestatorului, fara a prejudicia alt drept pe care 

achizitorul il are fata de prestator in cadrul prezentului contract.Toate cheltuielile legate de rezolvarea 

reclamatiilor in perioada de garantie, sunt in sarcina exclusiva a prestatorului. 

 

16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

16.1.- Pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate 

in propunerea financiara, anexa la contract. 

16.2.- Preţul contractului este ferm şi nerevizuibil pe toată durata de execuţie a contractului. 

 

17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

17.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 

dreptul părţii lezate de a rezilia contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 

17.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 

ar fi contrară interesului public. 

17.3. - În cazul prevăzut la clauza 17.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

18.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

18.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

19.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 
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19.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

20.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

21. COMUNICĂRI 

21.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

21.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării, în scris, a primirii comunicării. 

22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

22.2. - Acte normative de referinţă 

a) Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

b) Legea  nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare ;; 

c) Legea 98/2016 privind achizițiile publice ; 

d) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind Normele metodologice de stabilirea, ajustare şi 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 

e) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

f) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor 

gi) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităţilor. 

23. Alte clauze 

 (1) Prezentul Contract conţine întreaga înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul său, 

înlocuind toate întelegerile şi negocierile anterioare. Nu exista niciun element secundar cu privire la care 

Pǎrţile sa fi amanat negocierea pentru o datǎ ulterioarǎ încheierii prezentului. 

 (2) Părţile declară că au participat, în mod egal, la redactarea prezentului Contract şi că au 

avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor sale. Fiecare Parte confirmă faptul că a înţeles 

şi că acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile. În plus, prin semnǎtura de 

mai jos, fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de a-şi 

asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile 

acestuia. 

 (3) Prevederile acestui Contract vor fi interpretate în considerarea faptului că ambele Părţi 

au participat, în mod egal, la redactarea acestora şi au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor 

prevederilor. Drept urmare, Părţile recunosc şi acceptă că orice regulă de interpretare potrivit căreia 

prevederile contractuale se interpretează împotriva Părţii care le-a propus, nu va fi aplicabilă în ceea ce 

priveşte acest Contract. 

 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte și intră 

în vigoare de la data semnării lui. 

 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                                 Contrasemnează,                                                                                                                                              

            Jude Traian Felician                                                                     Secretar general,                                                                                                  

                                   Jr. Tătulea Silviu-Petru 


