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Anexa nr.2 la H.C.L.nr.18/26.04.2018.
STUDIU DE OPORTUNITATE

privind delegarea  serviciului public de salubrizare al comunei Chi lazș   prin
concesiune

În cadrul Serviciului public de salubrizare al comunei Chi lazș  vor funcţiona activităţi de
bază, după cum urmează:

1. Colectare separată i transport  separat al de eurilor comunale i al de eurilor similareș ș ș ș
provenind din activită i  comerciale din industrie i institu ii,  inclusiv  frac ii  colectateț ș ț ț
separat, fără a aduce atingere  fluxului de de euri de echipamente electrice i electronice,ș ș
baterii i acumulatori (101/2006 rep.1/M.O.F.658/septembrie 2014);ș

Serviciul care urmează a fi delegat prin concesiune este – Serviciul Public de Salubrizare
al comunei Chi lazș .

CAP. 1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Serviciul  Public de Salubrizare al  comunei  Chi lazș  are în componenţa sa următoarele
activităţi  specifice:  de  colectare  separată  i  transport  separat  al  de eurilor  comunale  i  alș ș ș
de eurilor similare provenind din activită i comerciale din industrie i institu ii, inclusive  frac iiș ț ș ț ț
colectate  separat,  fără  a  aduce  atingere   fluxului  de  de euri  de  echipamente  electrice  iș ș
electronice, baterii i acumulatori (101/2006 rep.1/M.O.F.658/septembrie 2014);ș

Aceste activităţi  specifice se vor efectua ori  de câte ori  este nevoie astfel  încât să se
asigure  curăţenia în comuna Chi lazș .

Aceaste activitati  se poate realiza doar de operatori  licenţiaţi  de organele competente,
acestia  trebuind  să  facă  dovada  unei  baze  logistice  corespunzătoare  cerinţelor  stabilite  de
autoritatea locală.

CAP. 2 IMPACT ECONOMIC, SOCIAL SI DE MEDIU

Prin Legea nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a locălită ilor a fost stabilit cadrulț
pentru organizarea, monitorizarea i gestionarea serviciilor publice de salubrizare în localităţi.ș
Ţinându-se  seama  de  strategia  naţională  cu  privire  la  de eurile  solide  i  de  prevederileș ș
directivelor  europene  -  salubrizarea  localităţilor  este  un  serviciu  public  local  de  gospodărire
comunală  organizat,  condus,  coordonat,  reglementat,  monitorizat  i  controlat  de  autorităţileș
administraţiei publice locale, cuprinzând o serie de activităţi specifice.

Principiile care stau la baza organizării i funcţionării acestui serviciu public sunt:ș
a) protec ia sanătă ii popula iei ;ț ț ț
b) autonomia locală i descentralizarea serviciilor ;ș
c) responsabilitatea fa ă de cetă eni ;ț ț
d) conservarea i protec ia mediului înconjurător ;ș ț
e) asigurarea calită ii i continuită ii serviciului ;ț ș ț
f) tarifarea echitabilă , corelată cu calitatea i cantitatea serviciului prestat ;ș
g) nediscriminarea i egalitatea de tratament al utilizatorilor ;ș
h) transparen a, consultarea i antrenarea în decizii ale cetă enilor ;ț ș ț
i) administrarea  corectă  i  eficientă  a  bunurilor  din  proprietatea  publică  sau  privată  aș

unită ilor administrativ- teritoriale i a banilor publici ;ț ș
j) securitatea serviciului ;
k) dezvoltare durabilă.
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CAP. 3 MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI
PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI CHI LAZȘ

Având  în  vedere  necesitatea  alinierii  la  directivele  Uniunii  Europene,  necesitatea
concesionării  serviciului public de salubrizare al  comunei Chi laz este motivată din punct deș
vedere  economic  prin  prisma  cerinţelor  tehnice  ridicate  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească
prestarea  serviciului.  De  asemenea,  la  nivelul  Primăriei  nu  există  dotarea  tehnică  necesară
prestării activităţilor mai sus la standardele şi cerinţele stipulate de legiuitor în legile speciale
privitoare la domeniul salubrizării localităţilor. 

Având în vedere faptul că prestarea servicilor de:
- colectare separată i transport separat al de eurilor comunale i al de eurilor similare provenindș ș ș ș
din activită i comerciale din industrie i institu ii, inclusive  frac ii colectate separat, fără a aduceț ș ț ț
atingere   fluxului  de  de euri  de  echipamente  electrice  i  electronice,  baterii  i  acumulatoriș ș ș
(101/2006  rep.1/M.O.F.658/septembrie  2014); în  comuna  Chi lazș  se  poate  face  în  condiţii  de
eficenţă, calitate, promptitudine numai în situaţia delegării gestiunii serviciului prin concesiune – către un
operator economic având dotarea tehnică necesară şi cu personal de specialitate cu pregătire în domeniul
salubrizării,  considerăm oportună  alegerea  acestei  modalităţi  instituite  de  legiuitor  pentru  încheierea
contractului de delegare de gestiune, autoritatea locală fiind îndrituită să încheie în acest sens un contract
de concesionare a serviciului.

Având în vedere i faptul că va expira contractul încheiat SC RER VEST S.A. pentruș
delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare .

inând cont de cele arătate mai sus, considerăm că este oportună delegarea de gestiuneȚ
prin concesiune a  serviciului public de salubrizare al comunei  Chi lazș , conform legislaţiei în
vigoare, prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ.
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