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În conformitate cu dispoziţiile art.4 lit.b) din Legea 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administaţia publică, republicată, cu dispoziţiile 
art. 6 alin.(1) lit.i) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu 
prevederile din Codul Administrativ (OUG nr.57/2019) cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu Regulamentul de Organizare şi 

funcţionare al Consiliului local al U.A.T. comuna LIEŞTI, aduc la cunoştinţa 
publică şi vă supunem dezbaterii publice Strategia de Dezvoltare şi 

Funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare al U.A.T. 
comuna LIEŞTI,  studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 
serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna  LIEŞTI, indicatorii de 

performanţă pentru serviciul public de salubrizare al U.A.T. comuna  LIEŞTI, 
precum şi regulamentul şi caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare 

ale U.A.T. comuna  LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 
Proiectul de hotărâre va forma obiectul dezbaterii şi aprobării în 

şedinta ordinară a a Consiliului local al comunei LIEŞTI din data de  

15.12.2021.  
Persoanele fizice şi juridice interesate pot formula în scris, propuneri, 

sugestii sau opinii de amendare cu privire la materialele supuse dezbaterii 

publice. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile de amendare, formulate în scris, 

pot fi depuse până la data de 14.12.2021, la sediul Primăriei comunei 
LIEŞTI, în atenţia secretarului comunei. 

 

 
 
 

 
 

PRIMAR, 
 

IULIAN BOŢ 
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Proiect  de HOTĂRÂRE 

 

privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul 
U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

 
 Consiliul Local al U.A.T. comuna LIEŞTI, 
 

 Având în vedere, 
 

- referatul de aprobare al primarului comunei LIEŞTI, în calitatea sa iniţiator, 

înregistrat sub nr. 14959/25.10.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului ....................... din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei LIEŞTI înregistrat sub nr. 
14960/25.10.2021; 

- avizul comisiei de specialitate ........................... a consiliului local LIEŞTI 

înregistrat sub nr.............../ .................. 
- studiul de oportunitate înregistrat sub nr 14958/25.10.2021 privind 

modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna LIEŞTI, 

judeţul GALAŢI;  
 - studiul de specialitate privind propunerile de indicatori de performanţă ai 

serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI; 
 - prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1), art. 8 alin.(1) şi alin.(3) 
lit.a), lit.d) şi lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (3) şi alin.(4) şi art.28 alin.(1) şi 

alin.(2) lit.a) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3), art.3, art.4 alin.(1), 
alin.(2) şi alin.(4), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.h) şi lit.i), art.8 alin.(1), art.12 
alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(5),alin.(6) şi alin.(7), art.60 alin.(1) pct.A din O.U.G. 

92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- prevederile art.1 alin.(3), art.2 alin.(1), alin.(7), art.4 alin.(3), art.12 alin.(3) 

din Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile; 
- prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 



- prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

  - prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind 
aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitaţilor; 
 - prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.140/2019 

privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi 
revizuirea planurilor judeţene de gestionarem a deşeurilor şi a planului de 
gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti; 

  - în conformitate cu prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), 
alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), 

art.580, art.581 alin.(1) şi alin.(2), art.584, art.587, art.589 alin.(2), art.590 lit.a), 
art.591, art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

  
Hotărăşte: 

 
 Art.1 (1) Se aprobă înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare 
la nivelul U.A.T. comuna  LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 

(2) Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna LIEŞTI face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea 
sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna 

LIEŞTI, în scopul salubrizării comunei. 
(3) Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna LIEŞTI, se organizează 

pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale U.A.T. comuna LIEŞTI. 
(4) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

  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 a 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 instalaţiile 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. 
(5) Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna LIEŞTI, urmăreşte 

realizarea următoarelor obiective: 
   a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
   b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 

   c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
   d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
   e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

   f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 
competitivitate şi eficienţă; 

   g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de 
salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a 
investiţiilor; 

   h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
   i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii 

politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
   j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea 
serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 

   k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a 
serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 
   l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la 

salubrizarea localităţilor; 
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a 

deşeurilor la nivel naţional şi judeţean.” 
Art.2 Se aprobă Strategia de Dezvoltare şi Funcţionare pe termen mediu şi 

lung a serviciului de salubrizare a U.A.T. comuna LIEŞTI judeţul GALAŢI, în 

conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.3 (1) Se adoptă ca modalitate de gestiune, gestiunea directă pentru 
următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori ,  

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

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 
 (2) Pentru celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare şi anume: 
  a) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

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

  c) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
  d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 



  e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

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

  g) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
  h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, 

în funcţie de evoluţia ulterioară a serviciului se va opta pentru gestiunea directă sau 
gestiunea delegată. 

(3) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(1) se va realiza prin intermediul 

unui operator de drept public, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi anume un 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi 
organizat în subordinea consiliului local al comunei LIEŞTI, prin hotărâri ale 

autorităţii deliberative a U.A.T. comuna LIEŞTI. 
(4) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(2) se va realiza în conformitate cu 

prevederile art.28 alin.(2) sau cu prevederile art. 29 alin.(4) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

(5) Obligaţia de serviciu public, va fi prevăzută dacă este cazul, în hotărârea 
de dare în administrare sau în contractele de delegare a activităţilor serviciului 

(6) Sursele de finanţare ale serviciului de salubrizare sunt cele prevăzute la 

Cap. V din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi la cap.V din Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

(7) modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de furnizare a 

serviciului public de salubrizare, sancţiunile privitoare la serviciu, standardele de 
calitate şi de cost precum şi alte cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare sunt 
prevăzute în Regulamentul serviciului public al U.A.T. comuna LIEŞTI  

Art.4 Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de salubrizare 
al U.A.T. comuna LIEŞTI judeţul GALAŢI, în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.5 Se aprobă Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, 

facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat, în conformitate 

cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.6 Se  aprobă Indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la 

nivel national, în conformitate cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă 
din aceasta. 

Art.7 Se aprobă penalităţile pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă 

prevăzuţi pentru realizarea  obiectivelor de reciclare, în conformitate cu anexa nr.5 
la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.8 (1) Se aprobă indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna 

LIEŞTI Im = 0,28 kg/locuitor x zi (8,5166 kg/locuitor x lună ≈ 0,0243 mc/ 
locuitor x lună). 



(2) Se aprobă greutatea specifică a deşeurilor menajere pentru comuna LIEŞTI 
la nivelul a 350 kg/mc; 

(3) Se aprobă, cu respectarea prevederilor ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
– privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, implementarea la nivelul U.A.T comuna LIEŞTI, a instrumentul economic 
“plăteşte pentru cât arunci” bazat pe elementul elementul: volum; 

(4) Volumul maxim lunar de deşeuri colectate de la fiecare utilizator persoană 

fizică stabilit prin indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna LIEŞTI 
si de la care în sus se aplică instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” 
este: 

a) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă 
de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri de hartie, metal, plastic, sticlă şi textile 
este de 0,00803 mc/pers sau 2,8105 kg/pers);  

b) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă 
de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri altele decât cele de hartie, metal, 
plastic, sticlă şi textile) este de 0,0163 mc/pers sau 5,7062 kg/pers.. 

(5) Se aprobă ca pentru orice volum lunar de deşeuri colectat în plus de la 

fiecare utilizator persoană fizică, peste volumul lunar maxim stabilit prin indicele 
mediu de producere a deşeurilor pentru comuna LIEŞTI, utilizatorul să plătească 

contravaloarea volumului colectat în plus. 
Art.9 Se aprobă Regulamentul propriu serviciului public de salubrizare al 

U.A.T. comuna LIEŞTI  judeţul GALAŢI, în conformitate cu anexa nr.6 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.10 Se aprobă Caietele de sarcini proprii serviciului public de salubrizare 
al U.A.T. comuna LIEŞTI judeţul GALAŢI, în conformitate cu următoarele anexe, 

părţi integrante din prezenta hotărâre: 

a) Anexa nr. 7.1 (activitatea - colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

baterii şi acumulatori); 

b) Anexa nr. 7.2 (activitatea - colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora); 

c) Anexa nr. 7.3 (activitatea - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 
public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare). 

Art.11 Se aprobă modelul contractului de prestare al serviciului de 
salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie 

şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" – la nivelul 

U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI, conform cu anexa nr.8a şi 8b la prezenta 
hotărâre, părţi integrante din aceasta. 



Art.12 (1) Se aprobă implementarea colectării separate şi transportului 

separat cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile din 

deşeurile municipale; 

(2) Se aprobă ca gestionarea acestor deşeuri să se facă în gestiune directă, 

prin intermediul unui operator reglementat prin hotărârea de dare în administrare a 

serviciului/ activităţii serviciului 

Art.13 Se aprobă atingerea atingerea unui nivel de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru 

deşeurile de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile provenind din deşeurile menajere 

sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt 

similare deşeurilor care provin din gospodării. 

Art.14 Se aprobă atingerea până în anul 2025 un nivel minim de pregătire 

pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masa. 

Art.15 Se aprobă atingerea până în anul 2030 un nivel minim de pregătire 

pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masa. 

Art.16 Se aprobă atingerea până în anul 2035 un nivel minim de pregătire 

pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masa. 

Art.17 Se aprobă introducerea tarifelor distincte pentru gestionarea 

deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile. 

Art.18 Se aprobă introducerea tarifelor distincte pentru gestionarea 

deşeurilor altele decât cele din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile. 

Art.19 Se aprobă includerea în tarifele/taxele distincte pentru gestionarea 

deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, a contribuţiei pentru economia 

circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru 

deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor 

de performanţă prevăzuţi în contracte. 

Art.20 Se aprobă includerea în tarifele/taxele distincte pentru gestionarea 

deşeurilor altele decât cele din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile a contribuţiei 

pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 

depozitare. 

Art.21 Se aprobă ca Operatorul serviciului de salubrizare pentru activităţile 

de la art. 3 alin.(1) să suporte plata contribuţiei pentru economia circulară pentru 
cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile 
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în OUG 92/ 2021 privind 

regimul deşeurilor, în regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al comunei 
LIEŞTI, în caietul de sarcini şi în hotărârea de dare în administrare. 



Art.22 Se aprobă ca Producătorii să acopere costurile de gestionare a 
deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a 
producătorului stabilite de O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi prin Legea 
nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 212/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
5/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.23 Se aprobă ca Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de 
construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi 
desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa 
deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu 
excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la 
Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de 
stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. 

Art.24 (1) Se aprobă ca informarea cetăţenilor asupra sistemului de 
gestionare al deşeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului să se 
facă la avizierul comunei şi prin publicarea pe site-ul propriu al comunei sau prin 
orice alt mijloc de informare, inclusiv campanii desfăşurate în acest sens; 

(2)  Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au 
obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor 
autorizaţi pentru colectarea lor, dacă în cadrul propriei gospodării nu se poate 
realiza compostarea individuală ca prim pas pentru gestionarea deşeurilor 
biodegradabile. 

Art.25 Se aprobă ca, Operatorul serviciului de salubrizare pentru activităţile 
de la art. 3 alin.(1) să: 

a) asigure colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă (U-
U), sau prin aport voluntar (AP); 

(b) raporteze autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi 
informaţiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare a 
biodeşeurilor în ceea ce priveşte colectarea acestora; 

c) să dovedească, prin documente, corectitudinea datelor raportate cu privire 
la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare a biodeşeurilor, la solicitarea 
autorităţilor pentru protecţia mediului; 

d) colecteze toate cantităţile/volumele de deşeuri reciclabile din punctele 
special amenajate de către autorităţile adiministraţiei publice locale pentru a oferi 

populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, 
sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice (D.E.E.E.), deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri 

voluminoase, inclusiv saltele şi mobile; 



e) propună administraţiei publice locale şi mai apoi să instituie  un program 
de colectare trimestrială a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
(D.E.E.E.), deşeurilor de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv 
saltele şi mobile 

Art.26 Se aprobă ca toate persoanele juridice care-si desfăşoară activitatea pe 
raza comunei LIEŞTI şi care au ca obiect de activitate prestarea de servicii ce 
necesită încheierea de contracte cu agenţi economici specializati pentru gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea medicală, să se prezinte la sediul Primăriei 
LIEŞTI la compartimentul Contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, 
urbanism şi amenajarea teritoriului cu contractul încheiat în acest sens. 
 Art.27 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 

 Art.28 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
…………….. comunei LIEŞTI. 
 Art.29 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului GALAŢI 
- Primarului U.A.T. comuna LIEŞTI; 

- A.N.R.S.C.; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
 

 
Nr. ……… 

LIEŞTI, …../…../2021 

Initiator, 

PRIMAR, 

Iulian BOȚ 

……………………………….. 
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JUDEŢUL GALAŢI 
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

 
 Luând în considerare necesitatea adaptării la cadrul legal existent 
privind serviciile comunitare de utilitate publică de la nivelul U.A.T. comuna 

LIEŞTI şi datorită faptului că acesta a fost în continuă modificare începând 
cu anul 2006 dar în special având în vedere modificările efectuate în 
legislaţie pe parcursul anilor 2016÷2021, 

  
Având în vedere că la nivelul comunei LIEŞTI este necesar să fie 

organizat acest serviciu public de salubrizare şi în concordanţă cu: 
  
- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1), art. 8 alin.(1) şi alin.(3) 

lit.a), lit.d) şi lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (3) şi alin.(4) şi art.28 
alin.(1) şi alin.(2) lit.a) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3), art.3, art.4 alin.(1), 
alin.(2) şi alin.(4), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.h) şi lit.i), art.8 alin.(1), art.12 

alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 101/2006 
a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(5),alin.(6) şi alin.(7), art.60 alin.(1) pct.A din O.U.G. 
92/2021 privind regimul deşeurilor; 

- prevederile art.1 alin.(3), art.2 alin.(1), alin.(7), art.4 alin.(3), art.12 alin.(3) 
din Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 
compostabile; 

- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), 
alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580, 
art.581 alin.(1) şi alin.(2), art.584, art.587, art.589 alin.(2), art.590 lit.a), 

art.591, art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
- prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.82/2015 privind 

aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitaţilor; 
- prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind 
aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a 

localitaţilor; 
 

  



 Astfel: 
ART. 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, 

obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare 
înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice. 
 (2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, 

denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca 
totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, 
care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public 

general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la:  
e) salubrizarea localităţilor. 

 ART. 3 (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale(...). Serviciile de utilităţi publice se 
organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit 

hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-

socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în 
raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă". 
 ART. 8 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă 

exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea 
ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale 
care compun sistemele de utilităţi publice. 

  (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi 

publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 
 a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea 
serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor 

de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi 
sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

d) alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi 
darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de 
utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora; 

 i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de 
sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte 

normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza 
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de 

autorităţile de reglementare competente. 



ART. 22 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să 
hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice 

aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au 
posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza 

unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, 
respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile 
proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a 

uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi 
publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii 
   (2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se 

realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune directă  
    (3) 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 

(4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi 
publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui 
regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de 

autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-
cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. 

ART. 28 (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care 

autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-
teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate 

competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la 
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 

aferente acestora 
   (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 
drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. 

h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 
a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu 

personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale 

sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

 
din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
şi cu  

 



ART. 1 (2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de 
salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile 

administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti 

ART. 2 (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. 
  (2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare 
serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor 

comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
  (3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
  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 a 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 instalaţiile 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. 
ART. 3 Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza 
următoarelor principii: 

  a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
  b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

  c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
  d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
  e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

  f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului 
prestat; 
  g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

  h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 



  i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică 
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 

  j) securitatea serviciului; 
 k) dezvoltarea durabilă 

ART. 4 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei 
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de 
colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a 

localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. 
  (2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un 
ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi 

echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 
  a) puncte de colectare separată a deşeurilor; 

  b) staţii de producere a compostului; 
  c) staţii de transfer; 
  d) staţii de sortare; 

  e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de 
salubrizare; 

  f) depozite de deşeuri; 
  g) incineratoare; 
  h) staţii de tratare mecano-biologice. 

  (4) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de 
repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii 
licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor 

şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza 
tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice 

locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz. 
ART. 5(1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi 
controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând 
seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, 
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de 

dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale 
ART. 6 (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în 
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi 
atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele 

atribuţii în domeniu: 
h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor 

serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.; 

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de 

salubrizare, după dezbaterea publică a acestora 
ART. 8 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), 
autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, 

după caz. 



ART. 12(1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile 
Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi: 

  a) gestiune directă; 
  (2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare 
adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006, republicată. 
  (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice 
serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui 

regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate 
cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-
cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui 

acesteia. 
ART. 14(1) Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de 

salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei legi. 
  (2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda 

pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3). 
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
şi cu prevederile 

  Art.17 (5) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: 
  a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă 

gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de 
delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de 

materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe 
tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate; 
  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 

minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din 

alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 
deşeurilor care provin din gospodării; 
  c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masă; 
  d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă; 

  e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă; 



  f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile 

desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor 
prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a); 

  g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului 
de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul 

serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 
5, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b)-e) şi 

penalităţi pentru nerealizarea lor; 
  h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci“, 
bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 

  (i) volum; 
  (ii) frecvenţă de colectare; 
  (iii) greutate; 

  (iv) saci de colectare personalizaţi; 
  i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare 
tarife/taxe distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), 

respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), 
şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în 

mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 
  j) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 
deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară 

prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai 

pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din 
aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 

  k) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia 
circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 

depozitare; 
  l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de 
salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru 

cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc 
cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în 
contracte; 



  m) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a 
deşeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei 

autorizaţii de construire/desfiinţare potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  n) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a 
deşeurilor provenite de la lucrări de construcţii abandonate pe teritoriul lor 
administrativ. 

  (6) Producătorii au obligaţia să acopere costurile de gestionare a 
deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea 
extinsă a producătorului stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin 

Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
212/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire 

şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi 
desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 

rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de 
construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite 

la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de 
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în 

temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
  Art.60   (1) Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a 
municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii: 

  A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului 
Bucureşti: 
  a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea 

deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea 
Europeană şi pentru respectarea prevederilor convenţiilor şi tratatelor 

internaţionale la care România este semnatară; 
  b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD şi din 
programele de prevenire a generării de deşeuri; 

  c) elaborează şi alte strategii şi programe proprii pentru asigurarea 
prevenirii generării de deşeuri şi gestionarea sustenabilă a deşeurilor; 

  d) asigură aprobarea investiţiilor în domeniul deşeurilor în acord cu 
prevederile planificării în domeniul deşeurilor şi al planificării urbanistice şi 
de amenajare a teritoriului; 

  e) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări 

de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de 
normele juridice în vigoare; 



  f) desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru 
urmărirea şi îndeplinirii obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 
  g) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, 

neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
  h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, 

ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul 
Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi 
dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 

alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se 

debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale 
plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv 

saltele şi mobilă; 
  i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor 

periculoase provenite de la populaţie; 
  j) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare 
pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul 

localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. h); 
  k) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare 
pe site-ul propriu cu privire la: 

  (i) modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare a 
deşeurilor în spaţiile prevăzute la lit. h); 

  (ii) calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii; 
  (iii) modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în 
gospodării; 

  (iv) rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a 
valorificării acestora; 
  l) acţionează pentru refacerea prejudiciului adus mediului în urma 

gestionării defectuoase a deşeurilor şi asigură prin măsuri adecvate protecţia 
mediului; 

  m) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de 
gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, potrivit legii. 
din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor 

 
şi cu  

ART. 1(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei 
publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, 

trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor 
biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor 
în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât 

arunci“ şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul 
rural; 



ART. 2(1) Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile 
destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, denumită 

în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP; 
(7) Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au 

obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea 
operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor; 
ART. 4(3) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 

  (i) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor 
biodegradabile; 
  (ii) asigură şi răspund pentru colectarea separată a materialelor sau 

deşeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe; 
  (iii) asigură informarea cetăţenilor prin mijloace adecvate şi prin 

publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deşeurilor 
biodegradabile destinate compostului/digestatului; 
ART. 12(3) Monitorizarea activităţii de utilizare a compostului/ digestatului: 

  a) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, respectiv 
compostare/digestie anaerobă au obligaţia de a raporta autorităţilor judeţene 

pentru protecţia mediului datele şi informaţiile cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor de reciclare şi valorificare; 
  b) la solicitarea autorităţilor pentru protecţia mediului, operatorii 

economici au obligaţia de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor 
raportate 
din Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 

compostabile 
 

şi cu 
art. 5 
  Definiţii generale 

  În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât 

jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 
kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o 

autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi 
cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu; 

art. 12 
  Principiul continuităţii 

  Activitatea administraţiei publice se exercită fără întreruperi, cu 
respectarea prevederilor legale. 
art. 129 

  Atribuţiile consiliului local 
  (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 



  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
  (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

  n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;  
art. 139 
  Adoptarea hotărârilor consiliului local 

  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz. 
art. 155 

  Atribuţiile primarului 
  (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes 
local; 
  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 
art. 580 
  Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 

  (1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează 
potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, continuităţii, 
adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al furnizării serviciilor 

publice la standarde de calitate. 
  (2) Principiul transparenţei reprezintă respectarea de către autorităţile 

administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la modul de 
stabilire a activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul de 
reglementare, organizare, funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare a 

serviciilor publice, precum şi la măsurile de protecţie a utilizatorilor şi la 
mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor şi litigiilor. 
  (3) Principiul egalităţii de tratament în prestarea serviciilor publice 

reprezintă eliminarea oricărei discriminări a beneficiarilor serviciilor publice 
bazate, după caz, pe criterii de origine etnică sau rasială, religie, vârstă, gen, 

orientare sexuală, dizabilitate, precum şi asigurarea aplicării unor reguli, 
cerinţe şi criterii identice pentru toate autorităţile şi organismele prestatoare 
de servicii publice, inclusiv în procesul de delegare a serviciului public. 

  (4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de servicii publice au 

obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la art. 12. 
  (5) Principiul adaptabilităţii serviciului public reprezintă faptul că, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor sale, administraţia publică are obligaţia de a 

răspunde nevoilor societăţii. 



  (6) Principiul accesibilităţii presupune asigurarea accesului la serviciile 
publice pentru toţi beneficiarii, în special la acele servicii care răspund unor 

nevoi de bază ale acestora; accesibilitatea impune luarea în considerare, încă 
din faza de fundamentare a înfiinţării serviciului public, a aspectelor 

referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate. 
  (7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă 
existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente cu asigurarea 

serviciului public, independent de modalitatea de gestiune şi de 
furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 
  (8) Principiul furnizării serviciilor publice la un nivel ridicat de calitate 

reprezintă stabilirea şi monitorizarea indicatorilor de calitate pentru fiecare 
serviciu public, pe toată durata de furnizare a acestora. Autorităţile 

administraţiei publice şi organismele prestatoare de servicii publice sunt 
obligate să respecte standardele de calitate şi/sau de cost stabilite pentru 
serviciile publice. 

  art. 581 
  Categorii de servicii publice 

  (1) În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile publice pot fi servicii de 
interes economic general şi servicii noneconomice de interes general. 
  (2) Din punctul de vedere al competenţei teritoriale pentru a răspunde 

nevoilor de interes public, serviciile publice pot fi servicii publice de interes 
naţional şi servicii publice de interes local. Serviciile publice de interes 
naţional sunt serviciile publice care răspund nevoilor cu caracter general ale 

întregii populaţii şi care, datorită naturii şi importanţei, sunt în competenţa 
autorităţilor administraţiei publice centrale; serviciile publice de interes local 

sunt serviciile publice care răspund în principal nevoilor colectivităţilor locale 
şi care sunt realizate în mod optim prin acţiunea autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

art. 584 
  Serviciile de interes economic general 
  (1) Serviciile de interes economic general reprezintă activităţile economice 

care sunt desfăşurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes 
public, pe care piaţa nu lear asigura sau le-ar asigura în alte condiţii, în ceea 

ce priveşte calitatea, siguranţa, accesibilitatea, tratamentul egal sau accesul 
universal, fără intervenţie publică, pentru care autorităţile administraţiei 
publice stabilesc obligaţii specifice de serviciu public. 

  (2) Serviciile de interes economic general sunt furnizate direct de către o 
autoritate a administraţiei publice sau, după caz, de către organisme 

prestatoare de servicii publice sub monitorizarea şi controlul autorităţii 
administraţiei publice competente. 
  (3) Serviciile publice de interes economic general se disting de serviciile 

non-economice de interes general prin caracterul economic al activităţii 
desfăşurate. 
  (4) În sensul prezentului cod, caracterul economic al unui serviciu public 

este determinat de natura activităţilor aferente serviciului şi de modalitatea 
în care activităţile sunt prestate, organizate şi finanţate. 



art. 587 
  Actul de reglementare a unui serviciu public 

  Actul normativ prin care se reglementează un serviciu public trebuie să 
conţină cel puţin următoarele elemente: 

  a) activitatea sau activităţile care constituie serviciul public respectiv; 
  b) obiectivele serviciului public; 
  c) tipul de serviciu public; 

  d) obligaţiile de serviciu public, dacă este cazul; 
  e) structura responsabilă pentru prestarea serviciului public; 
  f) modalităţile de gestiune; 

  g) sursele de finanţare; 
  h) modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de furnizare 

a serviciului public; 
  i) sancţiuni; 
  j) standarde de calitate şi de cost, în cazul în care acestea sunt stabilite 

potrivit legii; 
  k) alte elemente stabilite prin lege. 

art. 589 
  Competenţa de înfiinţare/organizare a structurii responsabile cu 
furnizarea/prestarea serviciilor publice 

  (2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin acte administrative, au 
competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru 
prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice colectivităţii 

locale. 
art. 590 

  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public 
  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public sunt: 
  a) gestiunea directă; 

art. 591 
  Gestiunea directă 
  (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care o autoritate 

a administraţiei publice îşi asumă/exercită nemijlocit competenţa care îi 
revine cu privire la prestarea unui serviciu public potrivit legii sau actului de 

reglementare a serviciului public. 
  (2) Gestiunea directă se poate realiza de către o autoritate a 
administraţiei publice, de către structurile cu sau fără personalitate juridică 

ale acesteia, de către societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, cu capital 

social integral al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale înfiinţate de 
autorităţile administraţiei publice sau alte persoane juridice de drept privat, 
după caz, cu respectarea prevederilor legale. 

art. 594 
  Competenţa de monitorizare şi control a modului de prestare a serviciilor 
publice 



  Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a monitoriza, evalua şi 
controla modul de prestare a serviciilor publice din sfera lor de competenţă, 

indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, în limitele competenţelor 
stabilite de legislaţia aplicabilă fiecărui tip de serviciu public 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi având în vedere de însemnătatea existenţei acestui serviciu pentru 

comunitatea noastră atât din punct de vedere economic cât şi social, ţinând 
cont de realităţile comunei şi legislaţia în vigoare, vă propun spre dezbatere 
şi aprobare proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea 

serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul 
GALAŢI. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul 

GALAŢI 
 
Având în vedere prevederile din Legea serviciilor comunitare 

de utilitati publice, 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Legea nr.181/2020 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile şi din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, constatând 
următoarele: 

 

Legea 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare stabileşte 
cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile 
şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării 
reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare 
servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor 
reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură 

satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu 
caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: salubrizarea 

localităţilor. 
 Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale(...). Serviciile de utilităţi publice se 

organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit 
hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de 

importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară 

existentă". 



 Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, 
în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în 
ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 
  În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 

serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 
utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

✓ elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind 
dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea 
operatorilor; 

✓ alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi 
publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a 

sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora 
✓ elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor 

de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte 

normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza 
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-
cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi 

aprobate de autorităţile de reglementare competente. 
Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască 

asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub 
responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea 
de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei 

hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, 
respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile 
proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori 

a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de 
utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii 

   Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se 
realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune directă  
    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 



Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi 
publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza 

unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi 
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. 
Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe 

care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi 
responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la 

administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 
aferente acestora 

   Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 
drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv 
lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care 

pot fi: 
✓ servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu 

personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor 

locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

 

Prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se 

aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi 
organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului 

Bucureşti 
Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale 
ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării 

localităţilor. 
   Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în 
continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea 

nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
   Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

✓ colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

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

✓ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora; 



✓ organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale 
şi energetice a deşeurilor; 

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

✓ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 
staţiile de sortare; 

✓ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

✓ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

✓ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare; 

✓ organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale 
şi a deşeurilor similare; 

✓ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 

eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
✓ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza 
următoarelor principii: 

✓ protecţia sănătăţii populaţiei; 

✓ autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 
✓ responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
✓ conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

✓ asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
✓ tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului 

prestat; 
✓ nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
✓ transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

✓ administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea 
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor 
publici; 

✓ securitatea serviciului; 
✓ dezvoltarea durabilă 

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei 
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de 
colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de 

salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. 
În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un 

ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi 
echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, 
precum: 

✓ puncte de colectare separată a deşeurilor; 
✓ staţii de producere a compostului; 
✓ staţii de transfer; 

✓ staţii de sortare; 



✓ baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului 
de salubrizare; 

✓ depozite de deşeuri; 
✓ incineratoare; 

✓ staţii de tratare mecano-biologice. 
Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de 

repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către 

operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi 
transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea 
producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de 

către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către 
asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz. 

Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi 
controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi 
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând 

seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de 
urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de 

programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-
teritoriale 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în 
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi 
atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele 

atribuţii în domeniu: 
✓ elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a 

regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a 
regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de 
A.N.R.S.C.; 

✓ stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai 
serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), 

autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit 
dispoziţii, după caz. 

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii 
nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi: gestiune directă; 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare 

adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006, republicată. 



Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice 
serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui 

regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, 
întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de 
salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de 

A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia. 
Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de 

salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi ale prezentei 
legi. 

Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate 
acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3) din 
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: 

  a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă 
gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de 

delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de 
materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de 

materiale/pe tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei 
luate; 
  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 

minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de 
hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, 
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt 

similare deşeurilor care provin din gospodării; 
  c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masă; 
  d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă; 

  e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă; 

  f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la 
art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarife distincte 
pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru 
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea 

deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 



  g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele 

serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare 
activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă 

indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să atingă obiectivele de 
reciclare prevăzute la lit. b)-e) şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 
  h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic 
„plăteşte pentru cât arunci“, bazat pe unul sau mai multe dintre 

următoarele elemente: 
  (i) volum; 

  (ii) frecvenţă de colectare; 
  (iii) greutate; 
  (iv) saci de colectare personalizaţi; 

  i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de 
salubrizare tarife/taxe distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute 

la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul 
serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 

  j) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 
deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară 
prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 
depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi 
în contracte; 

  k) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru 
economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile 

destinate a fi eliminate prin depozitare; 
  l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de 
salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru 

cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc 
cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în 

contracte; 
  m) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de 
colectare a deşeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este 

necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare potrivit art. 
11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



  n) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de 
colectare a deşeurilor provenite de la lucrări de construcţii abandonate 

pe teritoriul lor administrativ. 
  (6) Producătorii au obligaţia să acopere costurile de gestionare a 

deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea 
extinsă a producătorului stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi 
prin Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr. 212/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 
Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
  (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire 

şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze 

deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de 
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 

materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri 
pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu 

excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din 
anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului 

Bucureşti au următoarele obligaţii: 
  A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul 
municipiului Bucureşti: 

  a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind 
gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la 
Uniunea Europeană şi pentru respectarea prevederilor convenţiilor şi 

tratatelor internaţionale la care România este semnatară; 
  b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD şi din 

programele de prevenire a generării de deşeuri; 
  c) elaborează şi alte strategii şi programe proprii pentru asigurarea 
prevenirii generării de deşeuri şi gestionarea sustenabilă a deşeurilor; 

  d) asigură aprobarea investiţiilor în domeniul deşeurilor în acord cu 
prevederile planificării în domeniul deşeurilor şi al planificării urbanistice 

şi de amenajare a teritoriului; 
  e) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, 

cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru 
realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în 
condiţiile prevăzute de normele juridice în vigoare; 



  f) desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru 
urmărirea şi îndeplinirii obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 
  g) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, 

neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
  h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, 

ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul 
Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi 
dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 

10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei 

posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, 
sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi 

deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă; 
  i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor 

periculoase provenite de la populaţie; 
  j) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin 
postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deşeurilor 

din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. h); 
  k) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin 
postare pe site-ul propriu cu privire la: 

  (i) modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare 
a deşeurilor în spaţiile prevăzute la lit. h); 

  (ii) calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii; 
  (iii) modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în 
gospodării; 

  (iv) rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a 
valorificării acestora; 
  l) acţionează pentru refacerea prejudiciului adus mediului în urma 

gestionării defectuoase a deşeurilor şi asigură prin măsuri adecvate 
protecţia mediului; 

  m) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de 
gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, potrivit legii. 
 

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei 
publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale 
acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a 
deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă 

a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei 
„plăteşte pentru cât arunci“ şi să încurajeze compostarea individuală în 
gospodăriile din mediul rural; 



Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile 
destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, 

denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în 
continuare AP; 

Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile 
au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le 
predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor; 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 
  (i) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea 
deşeurilor biodegradabile; 

  (ii) asigură şi răspund pentru colectarea separată a materialelor sau 
deşeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe; 

  (iii) asigură informarea cetăţenilor prin mijloace adecvate şi prin 
publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al 
deşeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului; 

Monitorizarea activităţii de utilizare a compostului/ digestatului: 
  a) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, 

respectiv compostare/digestie anaerobă au obligaţia de a raporta 
autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi informaţiile cu 
privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare; 

  b) la solicitarea autorităţilor pentru protecţia mediului, operatorii 
economici au obligaţia de a dovedi, prin documente, corectitudinea 
datelor raportate 

 
  În înţelesul codului administrativ, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 
cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât 
jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 

kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de 
o autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei 

nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi 
continuu; 

  Activitatea administraţiei publice se exercită fără întreruperi, cu 
respectarea prevederilor legale. 
  Atribuţiile consiliului local 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:    

atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  serviciile 

comunitare de utilităţi publice de interes local;  
  Adoptarea hotărârilor consiliului local 



   În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, 
cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 

  Atribuţiile primarului 
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

   atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes 
local; 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

   coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

  Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 
  (1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se 

realizează potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, 
continuităţii, adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al 
furnizării serviciilor publice la standarde de calitate. 

  (2) Principiul transparenţei reprezintă respectarea de către 
autorităţile administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la 

modul de stabilire a activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul 
de reglementare, organizare, funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare 
a serviciilor publice, precum şi la măsurile de protecţie a utilizatorilor şi 

la mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor şi litigiilor. 
  (3) Principiul egalităţii de tratament în prestarea serviciilor publice 
reprezintă eliminarea oricărei discriminări a beneficiarilor serviciilor 

publice bazate, după caz, pe criterii de origine etnică sau rasială, religie, 
vârstă, gen, orientare sexuală, dizabilitate, precum şi asigurarea aplicării 

unor reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toate autorităţile şi 
organismele prestatoare de servicii publice, inclusiv în procesul de 
delegare a serviciului public. 

  (4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de servicii 
publice au obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la 

art. 12. 
  (5) Principiul adaptabilităţii serviciului public reprezintă faptul că, în 

vederea îndeplinirii obiectivelor sale, administraţia publică are obligaţia 
de a răspunde nevoilor societăţii. 
  (6) Principiul accesibilităţii presupune asigurarea accesului la 

serviciile publice pentru toţi beneficiarii, în special la acele servicii care 
răspund unor nevoi de bază ale acestora; accesibilitatea impune luarea 

în considerare, încă din faza de fundamentare a înfiinţării serviciului 
public, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, 
proximitate. 

  (7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă 
existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente cu 
asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de gestiune şi 

de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 



  (8) Principiul furnizării serviciilor publice la un nivel ridicat de 
calitate reprezintă stabilirea şi monitorizarea indicatorilor de calitate 

pentru fiecare serviciu public, pe toată durata de furnizare a acestora. 
Autorităţile administraţiei publice şi organismele prestatoare de servicii 

publice sunt obligate să respecte standardele de calitate şi/sau de cost 
stabilite pentru serviciile publice. 
  Categorii de servicii publice 

  (1) În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile publice pot fi servicii 
de interes economic general şi servicii noneconomice de interes general. 
  (2) Din punctul de vedere al competenţei teritoriale pentru a 

răspunde nevoilor de interes public, serviciile publice pot fi servicii 
publice de interes naţional şi servicii publice de interes local. Serviciile 

publice de interes naţional sunt serviciile publice care răspund nevoilor 
cu caracter general ale întregii populaţii şi care, datorită naturii şi 
importanţei, sunt în competenţa autorităţilor administraţiei publice 

centrale; serviciile publice de interes local sunt serviciile publice care 
răspund în principal nevoilor colectivităţilor locale şi care sunt realizate 

în mod optim prin acţiunea autorităţilor administraţiei publice locale. 
  Serviciile de interes economic general 
  (1) Serviciile de interes economic general reprezintă activităţile 

economice care sunt desfăşurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi 
de interes public, pe care piaţa nu lear asigura sau le-ar asigura în alte 
condiţii, în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa, accesibilitatea, 

tratamentul egal sau accesul universal, fără intervenţie publică, pentru 
care autorităţile administraţiei publice stabilesc obligaţii specifice de 

serviciu public. 
  (2) Serviciile de interes economic general sunt furnizate direct de 
către o autoritate a administraţiei publice sau, după caz, de către 

organisme prestatoare de servicii publice sub monitorizarea şi controlul 
autorităţii administraţiei publice competente. 
  (3) Serviciile publice de interes economic general se disting de 

serviciile non-economice de interes general prin caracterul economic al 
activităţii desfăşurate. 

  (4) În sensul prezentului cod, caracterul economic al unui serviciu 
public este determinat de natura activităţilor aferente serviciului şi de 
modalitatea în care activităţile sunt prestate, organizate şi finanţate. 

  Actul de reglementare a unui serviciu public 
  Actul normativ prin care se reglementează un serviciu public trebuie 

să conţină cel puţin următoarele elemente: 
  a) activitatea sau activităţile care constituie serviciul public respectiv; 
  b) obiectivele serviciului public; 

  c) tipul de serviciu public; 
  d) obligaţiile de serviciu public, dacă este cazul; 
  e) structura responsabilă pentru prestarea serviciului public; 

  f) modalităţile de gestiune; 
  g) sursele de finanţare; 



  h) modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de 
furnizare a serviciului public; 

  i) sancţiuni; 
  j) standarde de calitate şi de cost, în cazul în care acestea sunt 

stabilite potrivit legii; 
  k) alte elemente stabilite prin lege. 
  Competenţa de înfiinţare/organizare a structurii responsabile cu 

furnizarea/prestarea serviciilor publice 
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin acte administrative, 
au competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile 

pentru prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice 
colectivităţii locale. 

  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public 
  Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public sunt: 
  a) gestiunea directă; 

  Gestiunea directă 
  (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care o 

autoritate a administraţiei publice îşi asumă/exercită nemijlocit 
competenţa care îi revine cu privire la prestarea unui serviciu public 
potrivit legii sau actului de reglementare a serviciului public. 

  (2) Gestiunea directă se poate realiza de către o autoritate a 
administraţiei publice, de către structurile cu sau fără personalitate 
juridică ale acesteia, de către societăţile reglementate de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social integral al statului sau al unităţii 

administrativ-teritoriale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice 
sau alte persoane juridice de drept privat, după caz, cu respectarea 
prevederilor legale. 

  Competenţa de monitorizare şi control a modului de prestare a 
serviciilor publice 
  Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a monitoriza, 

evalua şi controla modul de prestare a serviciilor publice din sfera lor de 
competenţă, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, în limitele 

competenţelor stabilite de legislaţia aplicabilă fiecărui tip de serviciu 
public consideram că este necesară aprobarea proiectului de hotărâre 
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la 

nivelul U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul GALAŢI. 
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Studiu de specialitate privind indicatorii de perfomanţă ai 

serviciului de salubrizare al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI 

 

 
Datorită modificărilor legislative apărute, în special pe parcursul anilor  

2016 ÷ 2021, precum şi a caracteristicilor de înfiinţare şi organizare ale acestui 
serviciu public se impune dezbaterea şi aprobarea unor indicatori de 
performanţă proprii serviciului precum şi dezbaterea şi adoptarea unui 

regulament propriu al serviciului de salubrizare şi a caietelor de sarcini proprii 
acestuia. 

Tinând cont de toate aceste considerente dar şi de faptul că dorim 

realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul furnizat, 

asigurarea exploatãrii, întreţinerii şi administrãrii eficiente a infrastructurii 

aferente serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al 

comunei, garantarea continuităţii serviciului, practicarea unui preţ rezonabil, 

care sã acopere costul justificat economic al furnizãrii serviciului şi care să ţină 

cont de puterea de cumpărare a locuitorilor comunei, îmbunătăţirea 

standardelor serviciului de salubrizare, optimizarea şi extinderea lui 

recomandăm, tinând cont de legislaţia specifică în vigoare, următorii indicatori 

de performanţă pentru serviciul de salubrizare  al U.A.T. LIEŞTI, judeţul 

GALAŢI, prezentaţi mai în tabelul de mai jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

pentru serviciul public de salubrizare, activităţile de colectarea 

separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri 

de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; colectarea 
şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 

al comunei LIEŞTI, judeţul GALAŢI 
 

Nr. 

crt. 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

                  Trimestrul Total                                                                                                    

an I II III IV 

1.          INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI                             

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE                           

 a) numărul de contracte încheiate 
raportat la numărul de solicitări, pe 
categorii de utilizatori : 

- a1) utilizatori casnici 
- a2) utilizatori non casnici 

100% 
 
 

100% 
100% 

100% 
 
 

100% 
100% 

100% 
 
 

100% 
100% 

100% 
 
 

100% 
100% 

100% 
 
 

100% 
100% 

 b) procentul de contracte de la lit. a) 

încheiate în mai puţin de 10 zile 

calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale, raportate la 

numărul total de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale, rezolvate în 10 

zile                      

95% 95% 95% 95% 95% 

 d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 

parametrilor de calitate ai activităţii 

prestate,     rezolvate, raportat la numărul 

total de cereri de   îmbunătăţire a 

activităţii, pe categorii de  activităţi  

d.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 

95% 

 

 

 

95% 

 

 

 

95% 

 

 

 

95% 

 

 

 

95% 

 

 

 



deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori  

d.2)colectarea şi transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora; 
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare.                                        

95% 

 

 

 

 

95% 

 

95% 

95% 

 

 

 

 

95% 

 

95% 

95% 

 

 

 

 

95% 

 

95% 

95% 

 

 

 

 

95% 

 

95% 

95% 

 

 

 

 

95% 

 

95% 

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE   

 a) numărul de recipiente de precolectare 

asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a 

solicitărilor, raportat la numărul total de 

solicitări              

100% 100% 100% 100% 100% 

 b) numărul de reclamaţii rezolvate privind 

cantităţile de servicii prestate, raportat la 

numărul total de reclamaţii privind 

cantităţile de servicii prestate pe tipuri de 

activităţi şi categorii de utilizatori  

b.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 

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

aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 

(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

b.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 



    b.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 

populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-

persoanele fizice).                                   

[100%] 

(100%) 

 

[100%] 

(100%) 

 

[100%] 

(100%) 

 

[100%] 

(100%) 

 

[100%] 

(100%) 

 

 c) ponderea din numărul de reclamaţii de la 

lit. b) care s-au dovedit justificate 

1% 1% 1% 1% 1% 

 d) procentul de solicitări de la lit. c) care au 

fost rezolvate în mai puţin de 5 zile 

lucrătoare   

95% 95% 95% 95% 95% 

 e) numărul de sesizări din partea agenţilor 

de protecţia mediului raportat la numărul 

total de sesizări din partea autorităţilor 

centrale şi  locale                                             

2% 2% 2% 2% 2% 

 f) numărul anual de sesizări din partea 

agenţilor de sănătate publică raportat la 

numărul total de sesizări din partea 

autorităţilor centrale şi locale                                             

2% 2% 2% 2% 2% 

 g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv 

raportată la cantitatea totală de deşeuri 

colectate   

52%(2021) 

62%(2022) 

55%(2021) 

65%(2022) 

59%(2021) 

69%(2022) 

60%(2021) 

70%(2022) 

60%(2021) 

70%(2022) 

 h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi 

valorificate, raportată la cantitatea totală de 

deşeuri colectate    

33% 33% 33% 33% 33% 

 i) penalităţile contractuale totale 

aplicate de autorităţile administraţiei 
publice locale,  raportate la valoarea 

prestaţiei, pe activităţi sunt prezentaţi mai 
jos şi în anexa 3 la regulamentul 

serviciului 

- Cantitatea de deşeuri colectate selectiv 
raportată la cantitatea totală de deşeuri 

colectate 

- Colectarea şi transportul deşeurilor 

     



provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora 

- Colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare 

 j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe 

bază de contract raportată la cantitatea 

totală de deşeuri colectată 

75% 75% 75% 75% 75% 

 k) cantitatea totală de deşeuri colectate din 

locurile neamenajate, raportată la 

cantitatea totală de deşeuri colectate           

40% 40% 40% 40% 40% 

 l) numărul de reclamaţii rezolvate privind 

calitatea activităţii prestate, raportat la 

numărul  total de reclamaţii privind 

calitatea activităţii prestate: 

l.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

l.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-

persoanele fizice); 
 
 

l.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 

populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 



persoanele fizice). 

 m) ponderea din numărul de reclamaţii de 

la pct. l) care s-au dovedit justificate              

1% 1% 1% 1% 1% 

 n) procentul de solicitări de la lit. m) care 

au fost rezolvate în mai puţin de două zile  

calendaristice                                     

40% 40% 40% 40% 40% 

 o) valoarea aferentă activităţii de colectare a 

deşeurilor totală facturată, raportată la 

valoarea totală rezultată din valorificarea 

deşeurilor reciclabile   

33% 33% 33% 33% 33% 

 p) Obligaţii anuale privind nivelul de 

pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere 

care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte 

materiale, ale persoanele juridice pe 

numele cărora sunt emise  autorizaţiile de 

construcţie/desfiinţare 

 

 

57%(2021) 

 

 

 

62%(2021) 

 

 

 

73%(2021) 

 

 

 

75%(2021) 

 

 

 

75%(2021) 

 

 q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare 

100% 100% 100% 100% 100% 

 r) Cantitatea  de  deşeuri de hartie, 

metal, plastic, sticlă şi textile din 

deşeurile municipale colectate separat 

ca procentaj din cantitatea totală 

generată de deseuri de hârtie, metal, 

plastic, sticlă şi textile din deseurile 

municipale.  

Cantitatea  de deşeuri de hartie, metal, 

plastic, sticlă şi textile din deşeurile  

municipale, colectate separat reprezintă 

cantitatea acceptată într-un an 

calendaristic de către staţia/staţiile de 

 

 

 

60% pentru anul 2021 

 

70% începând cu anul 2022 

 



sortare.  

Cantitatea  totală generată de deşeuri de 

hartie, metal, plastic, sticlă şi textile din 

deşeurile municipale, se calculează pe baza 

determinărilor de compoziţie realizate de 

către operatorul de salubrizare.  

În lipsa determinărilor de compoziţie a 

deşeurilor municipale,  cantitatea de 

deşeuri de hartie, metal, plastic, sticlă şi 

textile din deşeurile municipale se 

consideră a fi 33%. 

 s) Cantitatea totală de deşeuri provenite din 

locuinţe generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora, predată pentru 

reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, inclusiv operaţiuni 

de umplere, rambleiere direct sau prin 

intermediul unei staţii de transfer ca 

procentaj din cantitatea de deşeuri 

provenite din locuinţe generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora colectate(%) 

Titularii pe numele cărora au fost emise 

autorizaţii de construire şi/sau 

desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

au obligaţia să gestioneze deşeurile din 

construcţii şi desfiinţări, astfel încât să 

atingă un nivel de pregătire pentru 

reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, inclusiv 

operaţiuni de rambleiere care utilizează 

deşeuri pentru a înlocui alte materiale, 

de minimum 70% din masa deşeurilor 

nepericuloase provenite din activităţi de 

construcţie şi desfiinţări, cu excepţia 

materialelor geologice naturale definite 

la categoria 17 05 04 din anexa la 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 

de modificare a Deciziei 2000/532/CE 

de stabilire a unei liste de deşeuri în 

temeiul Directivei 2008/98/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR                  

 a) numărul de reclamaţii privind 
facturarea raportat la numărul total de 

1% 1% 1% 1% 1% 



utilizatori pe categorii de utilizatori 

[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori 
decât populaţia-persoanele fizice)       

[1%] 

(1%) 

[1%] 

(1%) 

[1%] 

(1%) 

[1%] 

(1%) 

[1%] 

(1%) 

 b) procentul de reclamaţii de la lit. a) 

rezolvate în mai puţin de 10 zile                         

95% 95% 95% 95% 95% 

 c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) 

care   s-au dovedit a fi justificate                      

1% 1% 1% 1% 1% 

 d) valoarea totală a facturilor încasate 
raportată la valoarea totală a facturilor 

emise: 

d.1) colectarea separată şi transportul 

separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 

fizice)  

d.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-

persoanele fizice); 

d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare [persoane fizice – populaţie] 

(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 

fizice).  

95% 

 

 

95% 

[95%] 

(95%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

95% 

 

 

95% 

[95%] 

(95%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

95% 

 

 

95% 

[95%] 

(95%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

95% 

 

 

95% 

[95%] 

(95%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

95% 

 

 

95% 

[95%] 

(95%) 

 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 e) valoarea totală a facturilor emise 

raportată la cantităţile de servicii prestate: 

e.1) colectarea separată şi transportul 

separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

 

 

75% 

[75%] 

(75%) 

 

 

75% 

[75%] 

(75%) 

 

 

75% 

[75%] 

(75%) 

 

 

75% 

[75%] 

(75%) 

 

 

75% 

[75%] 

(75%) 



aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 

fizice)  
e.2)colectarea şi transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 

– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 

e.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 

populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-

persoanele fizice).   

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

 

 

100% 

[100%] 

(100%) 

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR                 

 a)numărul de sesizări scrise, raportate la 

numărul total de utilizatori: 

a.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 

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

aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 

(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

a.2)colectarea şi transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 

a.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 

populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-

1% 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

1% 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

1% 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

1% 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

1% 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 

 

 

1% 

[1%] 

(1%) 



persoanele fizice). 

 b)procentul din totalul de la lit. a) la care s-

a răspuns într-un termen mai mic de 30 de 

zile calendaristice              

95% 95% 95% 95% 95% 

 c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a 

dovedit a fi întemeiat     

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI                                

2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENTA DE PRESTARE A 

SERVICIULUI                               

 a) numărul de sesizări scrise privind 

nerespectarea de către operator a 

obligaţiilor din licenţă   

2 2 2 2 8 

 b)numărul de încălcări ale obligaţiilor 

operatorului rezultate din analizele şi 

controalele organismelor abilitate    

2 2 2 2 8 

2.2.    INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI 

CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE                       

 a) numărul de utilizatori care au primit 

despăgubiri datorate culpei operatorului 

sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza 

nerespectării condiţiilor corespunzătoare de 

prestare a activităţii          

10 10 10 10 40 

 b) valoarea despăgubirilor acordate de 

operator pentru situaţiile de la lit. a) 

raportată la valoare totală facturată 

aferentă activităţii    

1% 1% 1% 1% 1% 

 c)numărul de neconformităţi constatate de 

autoritatea administraţiei publice locale: 

c.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 



inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori  

c.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora; 
c.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare . 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 
 
 



Nr. 

Crt. Titlu 
Descriere indicator/unitate de măsurare 

Valoare indicator 

performanță 
Penalități 

1.2.i) 

Colectarea separată a 

deşeurilor de 

hartie,metal,plastic, 

sticlă şi textile din 

deseurile municipale  

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, platic, 

sticlă şi textile din deşeurile municipale, colectate 

separat, ca procentaj din cantitatea totală 

generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic, sticlă 

şi textile din deşeurile municipale. Cantitatea de 
deşeuri de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile 

din deşeurile municipale colectate separat 

reprezintă cantitatea acceptată într-un an 

calendaristic de către staţia / staţiile de sortare. 

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, 

metal, plastic, sticlă şi textile din deşeurile 
municipale se calculează pe baza determinărilor 

de compoziţie realizate de către operatorul de 

salubritate. În lipsa determinărilor de compoziţie a 

deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de 

hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile din deşeurile 
municipale se consideră a fi 33%. 

 

 

 

 

60% pentru anul 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ținta de 60 % care trebuie 

atinsă pentru anul 2021 se aplică 

următoarele penalități pentru următoare 

procente de deșeuri reciclabile colectate 

separat:  

  30% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat: penalitate 0,3%  din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare   

 30% - 40% deșeuri reciclabile colectate 

separat: penalitate 0,2% din  din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare 

 40% - 50%: penalitate 0,15% din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare   

   50% - 59% deșeuri reciclabile colectate 

separat: penalitate 0,1% din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare   

  60% sau mai mult deșeuri reciclabile 

colectate separat nu se aplică penalitate 

 

 

Pentru ținta de 70 % care trebuie 

atinsă începând cu anul 2022 se aplică 

următoarele penalități pentru următoare 



 

 

70% începând cu 

anul 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

procente de deșeuri reciclabile colectate 

separat:   

30% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat: penalitate  0,35%  din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare   

30% - 40% deșeuri reciclabile colectate 

separat: penalitate 0,3% din    
profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare 

40% - 50%: penalitate 0,25% din    

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare   

50% - 60% deșeuri reciclabile colectate 

separat: penalitate 0,2% din   

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare 

60% - 70% deșeuri reciclabile colectate 

separat: penalitate 0,1%  din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare 

70% sau mai mult deșeuri reciclabile 

colectate separat: nu se aplică penalitate 
 

 

Colectarea şi transportul 

deşeurilor provenite din 

locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare 

şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a 

acestora [persoane fizice 

– populaţie] (alţi 

utilizatori decât 
populaţia-persoanele 

fizice); 

 

Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora, predată 

pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 

umplere, rambleiere direct sau prin intermediul 
unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea 

de deşeuri provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora colectate 

Titularii pe 

numele cărora 

au fost emise 

autorizaţii de 

construire 

şi/sau 

desfiinţare 

potrivit 

prevederilor Legii 

nr. 50/1991 

Pentru ținta de 70 % care trebuie 

atinsă începând cu anul 2020 se aplică 

următoarele penalități pentru următoarele 

procente de deșeuri provenite din locuinţe 

generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

acestora colectate 

           40% sau mai puțin deșeuri 

colectate: penalitate 0,2% din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 

serviciului de salubrizare 

  40% - 50% deșeuri colectate: 

penalitate 0,15% din  profitul/excedentul 

aferente activitaţii serviciului de 



privind 

autorizarea 

executării 

lucrărilor de 

construcţii, 

republicată, cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare, au 

obligaţia să 

gestioneze 

deşeurile din 

construcţii şi 

desfiinţări, astfel 

încât să atingă 

un nivel de 

pregătire pentru 

reutilizare, 

reciclare şi alte 

operaţiuni de 

valorificare 

materială, 

inclusiv 

operaţiuni de 

rambleiere care 

utilizează 

deşeuri pentru a 

înlocui alte 

salubrizare 

  50% - 60% deșeuri colectate: 

penalitate 0,1% din   profitul/excedentul 

aferente activitaţii serviciului de 

salubrizare; 

           60% - 70 % deșeuri colectate: 

penalitate 0,05% din   profitul/excedentul 

aferente activitaţii serviciului de 

salubrizare; 

 70% sau mai mult deșeuri 

colectate: nu se aplică penalitate 



materiale, de 

minimum 70% 

din masa 

deşeurilor 

nepericuloase 

provenite din 

activităţi de 

construcţie şi 

desfiinţări, cu 

excepţia 

materialelor 

geologice 

naturale definite 

la categoria 17 

05 04 din anexa 

la Decizia 

Comisiei din 18 

decembrie 2014 

de modificare a 

Deciziei 

2000/532/CE de 

stabilire a unei 

liste de deşeuri 

în temeiul 

Directivei 

2008/98/CE a 

Parlamentului 

European şi a 



Compartiment____________________ 

Consiliului 

Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe 

domeniul public şi 

predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de 
neutralizare [persoane 

fizice – populaţie] (alţi 

utilizatori decât 

populaţia-persoanele 

fizice). 

Cantitatea de deşeuri  animaliere de pe domeniul 

public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

100% 

Pentru ținta de 100 % care trebuie 

atinsă începând cu anul 2020 se aplică 

următoarele penalități pentru următoarele 

procente de  deşeuri animaliere de pe 

domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare 

           40% sau mai puțin deșeuri 

colectate: penalitate 0,2% din  

profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare 

  40% - 50% deșeuri colectate: 

penalitate 0,15% din  profitul/excedentul 

aferente activitaţii serviciului de 
salubrizare 

  50% - 60% deșeuri colectate: 

penalitate 0,1% din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de 

salubrizare; 

           60% - 100 % deșeuri colectate: 

penalitate 0,05% din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii serviciului de 

salubrizare; 

 100%: nu se aplică penalitate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului de salubrizare al 

     U.A.T. comuna LIEŞTI, judeţul Galaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1                          

DATE GENERALE 

 

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

U.A.T. COMUNA LIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI  

 

1.2. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE  

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat necesitatea 

identificării şi fundamentării soluţiei de urmat privind modalitatea de gestiune 

a serviciului public de salubrizare al U.A.T. (activităţile acestui serviciu 

aşa cum sunt definite la art.2 alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare) U.A.T. COMUNA LIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI, în conformitate cu 

prevederile art. 12 alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările, ulterioare şi ale art. 22 

alin.(3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru următoarele 

activităţi ce se vor desfăşura în aria teritorial administrativă a U.A.T. comuna 

LIEŞTI, judeţul GALAŢI şi anume: 

✓ colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori; 

✓ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora; 

✓ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare; 



 

 

 

 

 

 

1.3. SCOPUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

Elaborarea Studiului de oportunitate  are drept scop stabilirea modalităţii 

de gestiune a serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna LIEŞTI pentru 

activităţile enumerate mai sus. 

 

 

1.4. PREZENTAREA COMUNEI LIEŞTI 

 

Primul document care atestă existenţa îndepărtată a Lieştiului a fost emis 

la 15 iulie 1448 şi reprezintă un uric emis în scaunul domnesc de la Suceava de 

către Petru II, domn al Moldovei, prin care se dăruieşte şi se întăreşte boierului 

Cernat Ploscaru şi fratelui acestuia pe nume Ştefu vreo 40 de sate, silişti, locuri 

de pustie, mori, iazuri. Un al doilea document a fost emis de Ştefan cel Mare în 

scaunul său de la Suceava la 23 octombrie 1493, prin care se întăreşte lui Petru 

Danau şi rudelor sale „siliştea lui Danau, unde au fost Lieşti pe Putna”. Este 

incontestabil ca Lieştiul are o veche existenţă, situată cu mult înainte de 

emiterea actului din 1448 deoarece în acel uric se vorbeşte direct sau indirect 

de Juzi (Voica, care fusese jude în Lieşti) ceea ce arată că la data emiterii lui 

există aici o comunitate veche, bine organizată cu o stabilitate şi evoluţie bine 

determinată. Ocupaţia de bază a lieştenilor era agricultura, însă mai erau şi 

alte ocupaţii: funcţionari de stat, servitori, comercianţi, meseriaşi etc. 

Compusă cândva din satele Liești și Șerbănești, denumirile celor 2 sate 

părând să derive, potrivit unei legende locale, de la 2 frați Şerbănești -  de la 

Șerban, un boier local și Liești – de la fratele lui, Ilie, considerat acum "părintele" 

Lieștiului, azi comuna Lieşti este un tot unitar. 

 

Comuna Lieşti este situată la 30 km de municipiul Tecuci şi la 50 km de 

municipiul Galaţi, în lunca Siretului, în partea de est a judeţului Galaţi, fiind 

aşezată într-un triunghi geografic dat de oraşele apropiate: Tecuci, Galaţi și 

Focşani. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna se învecinează la : 

✓ nord – comuna Iveşti şi comuna Griviţa; 

✓ sud – comuna Tudor Vladimirescu şi comuna Fundeni; 

✓ vest – judeţul Vrancea; 

✓ est – comuna Pechea. 

 

Distante din centrul comunei: 

✓ Galaţi - resedinta de judet – cca. 51 km 

✓ Brăila – cca.60 km 

✓ Bucuresti - capitala – cca.200 km 

✓ Constanta – cca. 229 km 

✓ Arad - cca. 658 km 

✓ Suceava - cca. 280 km 

✓ Oradea – cca.612 km 

Comuna are o suprafata de 89,12 km2. 



 

 

Relieful comunei Lieşti este direct influenţat de aşezarea sa în lunca 

Siretului inferior şi pe marea Câmpie a Covurluiului, ambele cuprinzând toată 

partea sudică a Moldovei. Întreaga zonă are mai mult aspect de câmpie decât de 

deal, distingându-se următoarele forme de relief: Muchea Vâlcicăi, Nisipurile, 

Dealul Grindului, Lunca Bârladului. 

Pe versanți și suprafețe inclinate apar procese uneori evidente de: eroziune, 

transport, acumulare, care genereaza un microrelief caracteristic. Defrișările și 

extinderea culturilor agricole au accentuat eroziunea suprafețelor înclinate mai 

înalte, au crescut debitele solide ale apelor și au fost accentuate procesele 

aluviale și coluvio –proluviale ale zonelor mai joase. 

În ceea ce priveşte deplasările de teren - factorul declanşator pentru 

acestea este apa, precipitațiile căzute pe versant, care provoacă apariția 

alunecărilor sau reactivarea unora mai vechi, concomitent cu inundațiile. 

Alunecările de teren sunt categoria cea mai importantă a deplasărilor de teren. 

Relieful cu pante pronunțate ale câmpiei înalte și prezența pământului 

loessoid fac ca acesta să se erodeze, iar particulele de pământ să fie antrenate 

usor de apele din precipitații. 

Din punct de vedere al seismicității, teritoriul comunei Iliești se află sub 

influența focarului moldav al Vrancei. De-a lungul anilor, zona a fost afectată 

de cutremure, intensitatea și modul de manifestare nefiind uniformă pe 

teritoriul comunei, probabil din cauza construcției diferențiale a depozitelor 

geologice de suprafață. 

Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podișului 

Covurluiului și se desfãșoarã pânã la lunca Prutului. Este o zonã de terase cu 

podișuri largi, acoperite cu straturi de loess, nisipuri și luturi argiloase. 

În condițiile de climă menționate, pe un strat alcătuit din loess care 

acoperă cea mai mare suprafață s-a instalat o vegetație ierboasã tipic de stepă, 

care apare astãzi numai pe terenurile unde nu se  practicã  agricultura.  

Vegetația,  reprezintã  rezultatul  interacțiunii  ariilor  de  influență  este 

europeană, atlantică, sudică, al elementelor eudemice și al activitãtii antropice. 



 

 

Sunt întâlnite soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri 

degradate, deci cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri coluviale 

sau aluvionare de pantã și vale precum și regosoluri și psaneorogosoluri. În 

partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlnește cernoziomul carbonatic 

format în partea cea mai uscată a stepei de pajiști xerofile cu graminee. 

Rețeaua hidrografică din teritoriu este formată din râul Siret, pârâul 

Călmăţui şi râul Bârlad. Debit permanent au numai albia veche a Bârladului și 

Siretul.  

Regimul hidrografic este relativ controlat prin existența acumulărilor Liești 

1,2,3, amplasate pe BH (iazuri agropiscicole ). Apele subterane libere includ 

strate acvifere fără presiune, și sunt cantonate în depozitele secționate de văi, 

puternic influențate de precipitații.  

Sunt ape cu debite relativ reduse (0 - 3l/s), cu variații mari ale  nivelului  

hidrostatic,  bogate  în  săruri  solubile,  fiind  în  general  nepotabile  sau  la  

limita potabilității. Cele care spală argile şi marne sarmaiene se încarcă şi mai 

mult în săruri. 

Comuna Liești aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală. 

Verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole 

puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer cald şi 

umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de 

zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunării 

introduc în valorile şi regimul principalelor elemente meteorologice, modificări 

care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed şi mai 

răcoros vara şi mai umed şi mai puţin rece iarna. 

Circulaţia generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvenţa relativ 

mare a advecţiilor lente de aer temperat - oceanic din V şi NV (mai ales în 

semestrul cald), frecvenţa de asemenea mare a advecţiilor de aer temperat - 

continental din NE şi E (mai ales în anotimpul rece), precum şi advecţiile mai 

puţin frecvente de aer arctic din N şi aer tropical maritim din SV şi S. 

Precipitatiile medii anuale sunt 440 - 515 mm, iar repartiția lor este foarte 

neregulată, cu alternanțe ploioase şi secetoase şi cu o mare frecvență a ploilor 

torențiale, ceea ce se reflectă în ritmul şi intensitatea proceselor de versant. 

Temperatura medie anualã este, calculatã pe o perioadã de 70 de ani, este 

de 10 grade Celsius. 



 

 

Temperatura medie a verii este de 21,3 grade Celsius. În timpul iernii, 

deasupra județului Galați vin din nord și nord-est mase de aer rece care 

produc scăderi de temperatură care oscileazã între 0,2 grade Celsius -3 grade 

Celsius. Temperatura medie lunară este mai scăzutã în ianuarie când are valori 

de -3 -4 grade Celsius. Temperatura medie a lunii iulie este de 21,7 grade 

Celsius. În timpul anului sunt circa 210 zile cu temperaturi de peste 10 grade 

Celsius. Repartiția anualã a precipitațiilor este neuniformă, cele mai mari 

cantități de apă cad în anotimpul de vară, sub formã de averse. 

Vântul predominant este Crivățul, care reprezintã 29% din frecvența anuală 

a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sud, cu o frecventã de 16% și 

bate mai mult vara și este destul de uscat. 

Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podișului 

Covurluiului și se desfãșoarã pânã la lunca Prutului. Este o zonã de terase 

cu podișuri largi, acoperite cu straturi de loess, nisipuri și luturi argiloase. 

În condițiile de climă menționate, pe un strat alcătuit din loess care 

acoperă cea mai mare suprafață s-a instalat o vegetație ierboasã tipic de stepă, 

care apare astãzi numai pe terenurile unde nu se  practicã  agricultura.  

Vegetația,  reprezintã  rezultatul  interacțiunii  ariilor  de  influență  este 

europeană, atlantică, sudică, al elementelor eudemice și al activitãtii antropice. 

Sunt întâlnite soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri 

degradate, deci cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri coluviale 

sau aluvionare de pantã și vale precum și regosoluri și psaneorogosoluri. În 

partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlnește cernoziomul carbonatic 

format în partea cea mai uscată a stepei de pajiști xerofile cu graminee. 

Populaţie 

Potenţialul uman reprezintă cea mai importantă avuţie al oricărei organizaţii 

sau colectivităţi, de efortul fizic şi intelectual al populaţiei depinzând valorificarea 

resurselor materiale şi băneşti disponibile. Surprinzând în timp dinamica 

populaţiei se poate constata modificări de substanţă privind numărul locuitorilor, 

ponderea segmentelor reprezentative, etc. Baza analizei o constituie datele 

statistice din documentele oficiale întocmite cu ocazia efectuării recensămintelor. 



 

 

Aşezarea geografică a comunei LIEŞTI în raport de municipiul GALAŢI şi 

oportunităţile de deplasare cu mijloacele de transport în comun, determină 

deplasarea zilnică a unui de locuitori din comuna LIEŞTI spre locurile de muncă 

la societăţile economice din municipiul GALAŢI şi alte localităţi alăturate.  

Datorită condiţiilor socio – economice din ultimii ani tot mai mulţi locuitori 

şi-au pierdut locurile de muncă de la oraşe intorcandu-se la activităţile agricole 

din comună. 

O mare parte a populatiei ocupate lucreaza in agricultură iar cealatii parte 

in unităţile economice care functioneaza pe teritoriul comunei, invaţământ, 

sanătate, servicii, sau comert. Pensionarii pot fi considerati partial activi, aceştia 

lucrand in agricultură in masura in care le permite forta fizică şi starea de 

sănătate. În ultimii ani la nivelul comunei se observă tendinta de intoarcere a 

populatiei de la oraş, care locul de baştină. 

Pentru cea mai mare parte a populatiei agricultura reprezinta activitatea 

principală, dar sunt şi persoane pentru care agricultura este o activitate 

secundara.  

Astfel potentialul unui angajat implicat in activitati agricole are un procent 

de performanta mult mai mic decat al unui angajat cu norma intreagă in alt 

sector al economiei. 

Este necesara intensificarea direcţionării capitalului pentru fermele 

comerciale şi infiintarea de ferme noi. Potentialul uman al comunei se va pune in 

valoare numai printr-o conlucrare permanentă, interactivă şi continuă intre 

autoritati, antreprenori şi pieţa locală a fortei de muncă. 

Structura populației a suferit numeroase modificări în comuna LIEŞTI, atât 

ca urmare a unor factori sociali, economici, politici cât și ca un răspuns la moda 

vremurilor. 

Populaţia comunei LIEŞTI are conform ultimului recensământ (2011) un 

număr de 2.640 persoane. 

Pe sate, numărul de locuitori se prezintă astfel: 

DENUMIRE SAT Populaţie recensământ 2011 

LIEŞTI 8.902 

Total comuna LIEŞTI 8.902 



 

 

 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale analizei populaţiei este cel al 

procesului de regenerare, respectiv de îmbătrânire. Consecinţele acestui proces 

vizează mutaţii complexe în ceea ce priveşte forţa de muncă, capacitatea de 

autoîntreţinere, întreţinere a celorlalţi membrii ai familiei, profilul social, tradiţii, 

comportament social, relaţionare, etc. 

 

Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă – recensământ 2011 

Populatia 

pe sexe 

Populatia 

totala 

Grupe de varsta 

0-14 % 15-39 % 40-59 % 60-84 % 85 si 

peste 

% 

TOTAL 8902 1577 17,72 2714 30,49 2330 26,17 2153 24,19 128 1,44 

Masculina 4373 813 18,59 1398 31,97 1242 28,40 883 20,19 37 0,85 

%din total 49,12 51,55  51,51  53,30  41,01  28,91  

Feminina 4529 764 16,87 1316 29,06 1088 24,02 1270 28,04 91 2,01 

%din total 50,88 48,45  48,49  46,70  58,99  71,09  

 

Analizând datele se constată că populaţia majoritară a comunei este 

reprezentată de cetăţenii cu vârsta între 40÷59 ani preponderent masculină. 

Populaţia tânără şi relativ tânără (0÷39 ani) reprezintă un procent de 48,21 

% din totalul populaţiei.  

 

După religie populaţia este structurată astfel: 

 

TOTAL Ortodocşi Roma

no-

catoli

ci 

Adventişti 

de ziua a 

şaptea 

Martorii 

lui 

Iehova 

Creştină 

după 

evanghelie 

Creştină de 

rit vechi 

Evanghel

ică 

Altă 

religie 

At

ei 

Fără 

inform

aţii 

8.902 8387 3 8 6 11 99 3 4 5 376 

 

Minorităţi. Din totalul de 2.640 locuitori ai comunei 2.537 sunt români, 34 

rromi, iar pentru 69 locuitori nu există date în acestă privinţă.  



 

 

După etnie populaţia este structurată astfel: 

TOTAL Români Rromi Fără informaţii 

8902 7840 683 379 

 

 

Având în vedere limba maternă populaţia este structurată astfel: 

TOTAL Limba română Rromani Fără informaţii 

8902 7844 679 379 

 

 

Economia 

Scurt istoric şi situaţia actuală 

În zona LIEŞTI, principala ocupaţie a locuitorilor era agricultura. Localnicii 

se mai ocupau şi cu creşterea animalelor (în special bovine), cultura plantelor, cu 

arta mesteşugărească-dulgherie, tâmplărie, rotărie, cizmărie, fierărie, etc. 

Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), apărut în anii  ’90, s-a 

dezvoltat astfel că pe raza comunei au apărut o serie de societăţi comerciale, 

întreprinderi individuale şi PFA, înregistrate de regulă la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe langă Tribunalul GALAțI, ce au  sediul în comună. Marea 

majoritate a lor au ca principal domeniu de activitate comerţul dar mai sunt 

înregistrate si societăţi ce activează în domeniile industrial şi al prestărilor de 

servicii. 

 Analiza micro-intreprinderilor din mediul rural evidentiaza capacitatea 

relativ redusa a acestora de a raspunde exigentelor referitoare la furnizarea 

locurilor de munca pentru populatia din mediul rural. 

 Analiza activitatilor comerciale si servicii indica faptul ca numarul de 

locuitori din zona rurala, ocupati in toate activitatile de acest tip analizate, e 

nesemnificativ.  

 Informatiile disponibile privind aceste activitati reprezinta doar partial 

situatia reala, deoarece acestea se desfasoara si in cadrul unei piete informale a 

muncii din zona rurala.  



 

 

Totusi, venitul care se putea obtine din aceste surse acopera doar necesarul 

pentru subzistenta, existand nevoia de dezvoltare a acestor activitati care pot 

contribui la dezvoltarea economiei rurale, in general. 

 Situatia acestui sector, ca si a infrastructurii, reprezinta o bariera in calea 

dezvoltarii altor activitati rurale, pentru crearea de oprtunitati ocupationale 

alternative. Sprijinirea furnizarii serviciilor in comunitatile rurale reprezinta un 

factor important pentru ridicarea calitatii vietii si de sporire a atractivitatii zonelor 

rurale. 

 Enumerăm mai jos, câtiva din agenţii economici prezenţi pe raza teritorial 

administrativă a comunei LIEŞTI: 

 

 

NR.CRT DENUMIRE AGENT ECONOMIC 

1 4 MAU STOP SRL – D 

2 ANA BEBE FANTASTIC SRL 

3 APA CANAL  GALATI S.A 

4 AXEL PROJECT SRL 

5 BODOGINA SRL 

6 BORSAN FELICIA P.F.A 

7 CADO DUMI SERVICE SRL 

8 CARINA IMPORT EXPORT SRL 

9 CATENA HYGEIA SRL 

10 CEC BANK S.A 

11 CLINICA SANTE SRL 

12 CLUB GAMIS 

13 CONSUM COOP LIESTI 



 

 

14 CRISTI-DAN 

15 DANAILA PETRICA 

16 DENYCK PREST SRL 

17 DIAMANT ALFA SRL 

18 DONAN SRL 

19 DURAU COM 

20 ELECTRONICA SRL 

21 FALIDOMAR SRL 

22 FANYON GERO 

23 FERMSUIN SRL 

24 FILCAR SRL 

25 FLOAREA SALCAMULUI SRL 

26 FLYROM IMPEX 

27 FOODTINER DELICI SRL 

28 GEKKO GAMES SRL 

29 GENERALPUBLIC FOOD SRL 

30 GOCIALI SRL 

31 GRIGOTEC 

32 HATTRICK BET SRL 

33 HIDROCONSTRUCTIA S.A  

34 II GANEA T. MELANIA CARMEN 

35 II TEODORESCU MADALINA  VIOLETA 



 

 

36 II TUDOSE LENUTA 

37 IVAS AGRO  

38 JACKPOT SERV SRL  

39 LEGUMICOLA  S.A 

40 LIPAS SRL 

41 LUKNIN SRL 

42 MANSEL GROUP SRL 

43 MARINVAL IMPEX S.R.L 

44 MATSERV SRL 

45 MERIVELI SRL 

46 MILORD IMPEX SRL 

47 MITAGRO NUTRITION SRL 

48 MUNSEBADI SRL 

49 MYOSOTIS SRL 

50 NIC&DEN FOOD SRL 

51 NORY CLUB SRL 

52 P.F.A. LOVIN MARIOARA 

53 P.F.A. SAVA LUCICA 

54 PAFCONST SRL 

55 PAULA'S ARTIST TOUCH SRL 

56 PF HAMZA  GINA 

57 PIETRICICA 



 

 

58 PRUTUL SA 

59 RCS & RDS SA 

60 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA 

OCOLUL SILVIC HANU  CONACHI 

61 SC NELPECAR SERVICE SRL 

62 SERBANESTI LIVADA SRL 

63 SOFIA &CO IMPEX SRL 

64 SORGSIR 

65 SRECOTOUR TRADE SRL BRAILA 

66 STF ELEN ENERGY SRL 

67 TOPOSCAD SRL 

68 TRAF MEC SRL 

69 VALGRIG SRL 

70 VALRO TRADE SRL 

71 PAFCONST SRL 

72 PAULA'S ARTIST TOUCH SRL 

 

Activităţi specifice zonei - Activitatile de productie sunt reprezentate de 

intreprinderi mici, mijlocii in domeniile comert cu amanuntul, transport de 

marfuri şi persoane, agrozootehnie, prestări servicii. În afară de societătile 

comerciale sunt şi persoane fizice autorizate şi asociatii familiare care realizează 

activitati in domeniul alimentatiei publice, prestări servicii, comert cu 

amanuntul, etc. Aceste activitati au un rol important in activitatea şi viata 

comunitatii, precum şi la creşterea bugetului local al comunei.  

Economia rurală este influentata de fluxurile create de banii trimişi in ţara 

de cei care lucrează in strainatate.  



 

 

Cea mai mare parte a sumelor de bani se observă direct in modernizarea şi 

dezvoltarea spatiului rural, deoarece parte a acestor bani sunt investiti in 

tranzactii imobiliate (terenuri şi locuinte) in dorinta de a-şi creşte nivelul de trai, 

de a imbunatati calitatea vietii, dar şi de a-şi asigura protectie impotriva unor 

evenimente sau probleme familiale sau financiare. Se observă o schimbare in 

atitudine a celor plecati la lucru in strainatate. Spiritul antreprenorial cu care 

migrantii se intorc ii indeamna sa inceapa activitati agricole comerciale sau sa-şi 

deschidă afaceri in sectorul non-agricol. 

 Activitatile specifice zonei sunt agricultura si zootehnia, pe teritoriul 

comunei LIEŞTI desfasurandu-si activitatea societati cu specific agricol, industrie 

alimentare si bauturi, agenti economici, magazine desfacere cu amanuntul si 

altele. 

 

 

Agricultura 

Agricultura este principala ramura a economiei comunei. 

 Atat conditiile geografice cat si cele climatice ale zonei au determinat 

locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole. 

În comuna LIEŞTI agricultura este dezvoltată dar administraţia locală şi 

investitorii şi proprietarii locali de terenuri analizează mai multe propuneri de 

dezvoltare a sectorului agricol şi al agroturismului.  

Zona este cunoscută îndeosebi pentru activitatea sa agricolă de creşterea a 

animalelor şi de cultivare a terenului.  

Activităţile agricole în cadrul asociaţiilor agricole şi în gospodăriile 

individuale constau în : 

✓ Cultivarea terenurilor arabile cu cereale: grâu, porumb şi floarea soarelui 

✓ Cultivarea viţei de vie şi a livezilor 

✓ Creşterea animalelor bovine şi ovine pentru carne şi lapte 

✓ Creşterea păsărilor pentru carne şi ouă 

✓ Creşterea porcinelor pentru carne 

Dotarea tehnica a agriculturii actuale consta in existenta utilajelor 

mecanizate şi a utilajelor cu tractiune animală. 



 

 

Utilajele existente in comuna LIEŞTI sunt: tractoare, pluguri, semanatori de 

paioase, semănători de culturi prăşitoare, discuri, maşini de ierbicidat, cositoare 

mecanice, cultivatoare, motocositoare. Diversitatea utilajelor acoperă necesarul 

pentru prelucrarea mecanica a terenului arabil al comunei. 

Utilajele cu tractiune animală cum sunt cărutele, sunt utilizate in 

gospodariile locatarilor pentru treburile interne ale acestora. 

Cele mai mari suprafete de teren sunt cultivate cu grau, porumb si floarea 

soarelui, orz si orzoaica. În lipsa unui sistem de irigatii mai dezvoltat productia la 

hectar pentru cultura campului inregistreaza variatii de la an la an, in functie de 

conditiile climaterice; in anii secetosi productia este scazuta in comparatie cu cea 

din anii in care cantitatea de precipitatii creste peste media anuală. Se impune 

astfel necesitatea alocarii de fonduri pentru construirea sistemului de irigaţii 

pentru a se asigura productiile pe care potentialul solului îl asigură daca ar fi 

posibilitatea irigarii in perioadele de seceta. 

Avand in vedere suprafata mare a suprafetelor arabile, practicarea 

agriculturii si a productiei vegetale este propice in comuna LIEŞTI.  

 

 

Creşterea animalelor 

 Cresterea animalelor reprezinta o sursa de venit importanta pentru 

locuitorii comunei datorita zonei geografice din care face parte comuna LIEŞTI. 

 Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea agenţi economici avand ca 

activitate cresterea animalelor şi păsărilor.  

 În mare masura, la nivel national, diminuarea efectivului de animale este 

cauzata de insuficienta nutreturilor si respectiv cresterea preturilor la nutreturi 

dar, trebuie sa tinem cont si de ceilalti factori care au dus la scaderea efectivului 

de animale ca: 

 • varsta inaintata a crescatorilor de animale in zona rurala; 

 • lipsa unor politici guvernamentale coerente in domeniu; 

 • disjunctia intre animal, pamant si munca; 

 • seceta e.t.c. 

Gospodariile agricultorilor depind mult de sursele de venit nemonetare. 

Ponderea venitului agricol in natură al locuitorilor este mare in detrimentul 

venitului in numerar.  



 

 

  

 

Mediul 

Cu privire la calitatea aerului, rapoartele de analiză asupra monitorizării 

calității aerului din județul Galați au înregistrat următoarele concluzii: 

În comuna Liești, mediul înconjurător nu este afectat de fenomene de 

poluare sau degradări care să ducă la modificări esențiale ale calității  factorilor 

de mediu. 

Pentru  stabilirea  gradului  de  încărcare  cu  poluanţi  al  solului,  

Agenția  pentru  Protecția Mediului Galaţi dispune de o reţea de supraveghere a 

calităţii solurilor din judeţul Galaţi formată din puncte de prelevare, amplasate 

în zone cu risc de poluare: DN 2B, DN 25, Tirighina şi în zonele limitrofe unor 

agenţi economici cu impact asupra factorilor de mediu: SN Damen Shipyards SA, 

SC ARCELORMITALL SA, precum şi la Sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

Galaţi. Dispunerea în teren a punctelor de monitorizare este realizată astfel încât 

să permită obţinerea de informaţii relevante asupra calităţii solului pe o 

suprafaţă cât mai mare din teritoriul judeţului. 

În  urma  analizei  valorilor  medii  anuale  la  indicatorii  urmăriţi,  de  către  

Agenția  pentru Protecția Mediului Galaţi se poate concluziona: 

Reacţia solului – aciditatea. Nu s-au înregistrat situaţii de poluare a 

solului datorită acidifierii. Din punct de vedere al pH-ului, solurile analizate se 

caracterizează prin valori cuprinse între 7,18 - 7,88 upH, ceea ce evidenţiază un 

pH favorabil pentru dezvoltarea plantelor, (solubilitate şi accesibilitate bună 

pentru majoritatea elementelor nutritive din sol. pH-ul solurilor analizate 

prezintă o variaţie sezonieră, fiind mai scăzută în perioadele uscate şi cu 

temperaturi ridicate, şi cu valori mari în perioadele reci caracterizate printr-o 

umiditate mărită în sol ca urmare a diluţiei sărurilor, care evidenţiază o bună 

levigare a sărurilor solubile. 



 

 

Intensitatea de salinizare - reprezintă acumularea de săruri solubile în sol. 

În funcţie de conţinutul de săruri solubile, solurile au fost orientate spre 

,,salinitate ,,clorurică””. în toate punctele monitorizate,  izolat  ,,sulfatică””.  

Cauzele  procesului  de  sărăturare  sunt  fie  naturale  (creşterea nivelului apelor 

freatice mineralizate, aducerea la suprafaţă a unor strate salifere), fie antropice 

(irigările cu ape salinizate, suprapăşunatul, inundaţiile  cu regim hidrosalin 

ireversibil). 

 

Managementul deşeurilor 

Toate activităţile economico-productive şi sociale sunt generatoare de 

produse secundare cu valoare economică foarte scăzută sau chiar inexistentă pe 

care le putem numi generic deşeuri. 

Din punct de vedere al protecţiei mediului, gestionarea acestora este o 

problemă acută la nivelul României, mai ales în contextul cererii crescânde 

pentru toate produsele alimentare şi nealimentare. 

Impactul gestionării necorespunzătoare a deşeurilor este unul negativ 

asupra factorilor de mediu, dar şi asupra factorului uman, fie că ne referim la 

sănătatea acestuia sau la activităţile sale productive. Depozitarea deşeurilor în 

rampe de deşeuri înseamnă pierderi irecuperabile de teren şi resurse.  

Impactul negativ se răsfrânge asupra mai multor componente ale mediului 

înconjurător: deşeurile biodegradabile se descompun, producând gaze (poluare 

atmosferică) şi levigat (poluarea solului şi a apei), aria de teren utilizată este 

relativ extinsă.  

Deşeurile menajere depozitate pot constitui vectori importanţi în 

răspândirea infecţiilor, pot constitui condiţii pentru înmulţirea insectelor şi 

rozătoarelor, iar peisajul se degradează din punct de vedere estetic. 

Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi 

reutilizarea acestora, promovând utilizarea durabilă a resurselor constituia una 

din priorităţi administarţiei publice locale LIEŞTI, urmărindu-se în special: 

✓ Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor 

reciclate, colaborând cu sectorul privat şi cu unităţile care valorifică deşeurile. 

✓ Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje. 

✓ Reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri. 



 

 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii dar şi sporirea calitativă a serviciilor 

către populaţie şi sectorul privat se doreşte creşterea suprafeţelor cu spaţii verzi, 

susţinerea iniţiativelor care premiază şi recompensează populaţia care reduce, 

reutilizează şi reciclează deşeurile din gospodării, o bună colaborare cu 

autorităţile administraţiei publice județene pentru creşterea eficienţei şi calităţii 

deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat. 

 

Utilităţi – servicii 

Alimentarea cu apă şi canalizarea 

In prezent comuna dispune de sistem de alimentare cu apa in sistem 

centralizat. Operatorul pentru acest sistem de alimentare cu apă este Compania 

de Apă GALAŢI. Ca surse alternative de apa pentru gospodariile populatiei 

enumerăm fantanile sau forajele individuale.  

In prezent in comuna există sistem centralizat de canalizare, evacuarea 

apelor uzate facandu-se de către locuitorii comunei in sistemul centralizat de 

canalizare, dar şi în bazine vidanjabile, latrine sau puturi absorbante.  

 Încălzirea şi alimentarea cu gaze naturale 

Zona detine retea alimentare cu gaze naturale in satul LIEŞTI care 

alimenteaza atat agentii economici cat si gospodariile locuitorilor. 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor individuale şi a instituţiilor publice se 

realizează în mare parte cu sobe, centrale termice pe gaz,  combustibil solid, 

radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este constituit din gaz natural, lemne 

de foc, cărbuni, G.P.L., curent electric. 

 

Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public 

 Toate satele componente ale comunei LIEŞTI sunt racordate la Sistemul 

Energetic National prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, 

montate pe stalpi de beton.  

Existenta posturilor de transformare asigura alimentarea rete lelor electrice de 

joasa tensiune care deservesc toti consumatorii din localitate, atat pe cei casnici 

cat si societatile comerciale.  



 

 

Retelele de joasa tensiune sunt de tip aerian, realizate in sistem clasic cu 

conductoare din aluminiu independente, sau cu conductoare torsadate pentru 

prelungirile de retea sau pentru cele modernizate. Nu exista nicio sursa de 

producerea energiei electrice alternative. 

Modernizarea sistemului de iluminat public, în special prin  introducerea 

lampilor LED in reteaua de iluminat public stradal, constituie o constantă a 

activităţii administraţiei publice locale.  

Branşamentele sunt realizate preponderent aerian, cele vechi în sistem 

clasic, cele noi cu conductoare torsadate (branşament trifazic) sau cablu coaxial 

(branşament monofazic). Branşamentele în cablu subteran deservesc îndeosebi 

dotările şi sunt amplasate de regulă în incintele acestora. 

 

Reţeaua de drumuri locale 

Comuna  Liești  este  dispusă  într-un  triunghi geografic dat de orașele 

Tecuci-27 km, Galați-50 km și Focșani-46 km. Comuna este traversată DN25 

și calea ferată care fac legătura între orașele Galați și Tecuci.   Infrastructura   

comunei   cuprinde   un număr  de  54  km  străzi.  

Transportul pe teritoriul comunei este rutier pe drumurile comunale, 

drumurile satesti si drumurile exterioare care leaga localitatile învecinate intre 

ele. 

 

Reţele telefonice, TV, internet, poşta   

Liniile telefonice sunt de tip aerian, executate în cablu şi montate atât pe 

stâlpi proprii de lemn, cât şi pe stâlpii reţelelor electrice de joasă tensiune, în 

funcţie de condiţiile locale. Racordarea abonaţilor la sistem se face atât prin 

conexiune cablată, de tip aerian sau subteran, cât şi prin conexiune de tip radio-

telefon. 

Pe teritoriul comunei există linii de transmitere a programelor de televiziune 

prin cablu. Cablurile reţelei TV-Cablu sunt montate pe stâlpii de susţinere 

aparţinând reţelelor electrice publice de joasă tensiune, paralel cu cablurile 

telefonice. 

Pe teritoriul comunei există şi antene aparţinând serviciilor de telefonie 

mobilă. 



 

 

Internet Rețeaua de internet este prezentă, exista conexiuni ADSL prin 

intermediul liniei de telefonie fixă și alte conexiuni. La rețeaua de internet sunt 

racordate și primăria și unele unități școlare, etc. 

Servicii poştale  

Serviciile poștale disponibile pe teritoriul României sunt disponibile şi la 

nivelul comunei LIEŞTI. 

 

 

Serviciul de Salubrizare 

Serviciul de salubrizare este  un serviciu ce este organizat ca făcând parte 

din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice desfăşurându-se sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale în scopul 

salubrizării localităţii. Serviciul public de salubrizare a localităţii, denumit în 

continuare serviciul de salubrizare, s-a organizat pentru satisfacerea nevoilor 

comunităţii locale. 

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri 

tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport 

al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţii, denumit în 

continuare sistem de salubrizare.  

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

➢ colectarea  separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

➢ organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor; 

➢ operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare; 

➢ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

➢ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 



 

 

➢ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

➢ organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; 

➢ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

➢ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Serviciul public de salubrizare funcţionează şi este organizat pe baza 

urmãtoarelor principii: 

➢ protectia sãnãtãţii publice; 

➢ autonomia localã şi descentralizarea; 

➢ responsabilitatea faţã de cetãteni; 

➢ conservarea şi protecţia mediului înconjurãtor; 

➢ calitatea şi continuitatea serviciului; 

➢ tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

➢ nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 

➢ transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetãtenilor; 

➢ administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea publicã 

sau/şi privată a unităţii administrativ teritoriale si a banilor publici; 

➢ securitatea serviciului; 

➢ dezvoltarea durabilă. 

Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi 

funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate 

prestării serviciului de salubrizare, precum: 

➢ puncte de colectare separată a deşeurilor; 

➢ staţii de transfer; 

➢ staţii de sortare; 

➢ baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de 

salubrizare, etc. 



 

 

În ceea ce priveşte serviciul de salubrizare la nivelul comunei LIEŞTI , 

acesta a trecut prin diverse forme de organizare, incluzând aici cele două 

modalităţi de gestiune(gestiunea directă şi gestiunea delegată). Pe parcursul 

timpului funcţie de modalitatea de gestiune adoptată au fost mai mulţi operatori 

care au pretat serviciul de salubrizare (în special activitatea de colectare). 

 

 

 5.5.14.6.1 Gestiunea serviciului de salubrizare 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop 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. 

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. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

privat 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. 



 

 

Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la 

procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 

utilităţi publice în zona teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale care exercită o influenţă dominantă asupra acestora sau în afara 

acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a 

gestiunii atribuit direct(...). 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate 

furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi 

administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza 

contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei 

eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale. 

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, 

prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, 

în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, 

pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează 

pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un 

serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice 

acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, 

în schimbul unei redevenţe, după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice în numele şi pe 

seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. 

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub 

incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: 

  a) contract de concesiune de servicii; 

  b) contract de achiziţie publică de servicii. 

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite(...), procedura 

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza 

prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016. 



 

 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de 

următoarele anexe: 

  a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

  b) regulamentul serviciului; 

  c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 

  d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); 

  e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel 

naţional. 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze 

referitoare la: 

  a) denumirea părţilor contractante; 

  b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de 

utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de 

delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale; 

  c) durata contractului; 

  d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

  e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv 

conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; 

  f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de 

concesiune; 

  g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 

  h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la 

investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, 

extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora; 

  i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi 

modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii acestora; 

  j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data 

începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau 

formulele de ajustare şi modificare a acestora; 



 

 

  k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina 

delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control şi 

revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare şi recuperare a oricărei 

supracompensaţii; 

  l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct 

utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz; 

 m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea 

nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea 

calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi 

puse la dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de 

utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se 

stabileşte în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii operatori 

de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul; 

  n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, 

modului de constituire şi de executare a acesteia; 

  o) răspunderea contractuală; 

   p) forţa majoră; 

q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale; 

  r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la 

încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a 

bunurilor rezultate din investiţiile realizate; 

  s) menţinerea echilibrului contractual; 

  t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului de delegare 

a gestiunii; 

  u) forţa de muncă; 

   v) alte clauze convenite de părţi, după caz. 

Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este posibilă 

numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a operatorului, cu 

respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. 



 

 

În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2), procedura 

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor 

activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este interzisă. Subcontractarea 

de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau 

mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se 

face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. 

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) 

se fac în baza unei documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 

100/2016. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia procedura de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni înainte de 

încetarea contractelor în curs; 

 în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenţă pentru atribuirea 

contractelor. 

Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi 

indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea 

serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile 

principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. 

Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unui 

contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente. 

Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a 

asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul 

de organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de 

delegare a gestiunii şi anexele obligatorii la acestea(...). 



 

 

În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 

utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei, se 

supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de 

organ deliberativ, în baza mandatului primit. 

În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale 

păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele 

şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a 

serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, 

precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care 

se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv: 

  a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale 

asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii; 

  b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

  c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate; 

  d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în 

funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice; 

  e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi 

tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. 

În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile 

administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice vor asigura 

elaborarea şi vor aproba, în 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 şi stabilirea 

soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 



 

 

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele 

de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se 

stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii 

nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară 

recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional 

prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei 

publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă 

analize privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe 

modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz. 

Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile deliberative 

ale unităţilor administrativ-teritoriale.  

Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act 

adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv 

între operatorii regionali şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit. 

În condiţiile în care serviciul public de salubrizare nu a fost funcţional la 

nivelul U.A.T. LIEŞTI şi la nivelul comunei nu a funcţionat un operator al 

serviciului, autoritatea administraţiei publice locale LIEŞTI va putea opta pentru 

gestiunea directă a serviciului de salubrizare pentru activităţile de colectare 

separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, Colectarea şi transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora, şi Colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare.  

În acest timp va face demersurile necesare achiziţionării de maşini şi utilaje 

necesare funcţionării serviciului. 

 

 



 

 

Pentru perioada de referinţă (2020-2032), până la realizarea obiectivelor 

Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară" ECOSERV" la care U.A.T. comuna 

LIEŞTI este membru, se stabileşte ca mod de gestionare a serviciului de 

salubrizare a localităţii - gestiunea directă - pentru următoarele activităţi 

specifice serviciului de salubrizare: 

a) activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

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

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate 

de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

acestora; 

c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le 

reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile 

ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestora.  

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

public sau privat, astfel cum sunt definiţi(...) fără aplicarea prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

care pot fi: 

  a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu 

personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau 

consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale respective; 



 

 

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

modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor 

administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale respective. 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 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 având ca scop 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. 



 

 

Prin excepţie(...), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de 

regii autonome de interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 15/1990 

privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare 

proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea 

acestora. 

Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu 

personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai 

codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale 

ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de 

venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) din Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare 

care trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind atribuţiile şi 

responsabilităţile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi 

operarea sistemului de utilităţi publice aferent. 

 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă 

prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe baza unui 

regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuţi la alin. (2) lit. b), pe baza unui 

regulament de organizare şi funcţionare aprobat de către consiliul de 

administraţie al acestora. 

 

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de 

interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de 

utilităţi publice, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din 

împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează 

potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

 

Operatori şi Utilizatori. Drepturi şi Obligaţii 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare 



 

 

Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea 

deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea 

treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la 

nivelul habitatului propriu. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele 

de colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de 

mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile 

de învăţământ pe care le gestionează. 

Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării 

separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la 

tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. 

Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie 

ca un capitol distinct în cadrul: 

a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; 

b) regulamentului serviciului de salubrizare; 

c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 

d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

  Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 

corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, 

determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de 

A.N.R.S.C.; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a 

gestiunii; 

c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi 

tarifelor din economie; 

d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare 

semnificativă a echilibrului contractual; 

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi 

utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de 

dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei 

publice locale; 



 

 

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei 

penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost 

achitate după 45 de zile de la primirea facturii; 

h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: 

a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se 

putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor 

contractuale şi cu respectarea regulamentului propriu, prescripţiilor, normelor şi 

normativelor tehnice în vigoare; 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru 

prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor 

de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform 

prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării 

serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor 

în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în 

contractele de prestare; 

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 

informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe 

baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura 

exploatată în desfăşurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare 

prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau 

contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri 

municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării 

recipientelor de colectare şi domeniul public; 



 

 

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în 

cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; 

k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa 

tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării 

prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; 

l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în 

administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în caietul de 

sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea 

serviciilor prestate; 

m) să aplice metode performante de management, care să conducă la 

reducerea costurilor specifice de operare; 

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în 

condiţiile stabilite de prezentul regulament-cadru; 

o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască 

pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la 

sesizare; 

p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de 

transport în comun; 

q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile 

mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le 

menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; 

r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de dezinsecţie şi 

deratizare conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale; 

s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 

t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, 

având un program de funcţionare permanent; 

u) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un 

registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna 

numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit 

reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, 

numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările 

scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de 

la înregistrarea acestora; 



 

 

v) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor 

competente situaţia conform reglementărilor în vigoare. 

   

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciului de salubrizare  

Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori 

indirecţi ai serviciului de salubrizare. 

Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare 

a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

  Utilizatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în 

condiţiile contractului/contractului-cadru de prestare; 

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de 

prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către 

operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea 

unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin 

contract sau prin normele tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente 

orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri 

vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii 

serviciului; 

d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, 

promovarea şi susţinerea intereselor proprii; 

e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, 

despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile 

administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii 

neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a 

deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului 

de salubrizare; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii 

reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori 

instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu 

direct ori indirect. 



 

 

h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile regulamentului 

propriu, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate 

operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la 

neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 

k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile regulamentului propriu, cu 

recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale 

acestora; 

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare 

şi de utilizare a acestora. 

    

Utilizatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile regulamentului propriu şi clauzele contractului 

de prestare a serviciului de salubrizare; 

b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu 

prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite 

taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administraţiei publice locale în cazul 

în care beneficiază de prestarea activităţii fără contract; 

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de 

colectare; 

d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate 

punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de 

autorităţile administraţiei publice locale. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi 

depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare; 

e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate 

din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate 

corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile 

special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea 

locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; 

g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a 

execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi 

modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 



 

 

h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele 

normative în vigoare; 

i) să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de 

salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-

a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; 

j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, 

precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea 

colectării; 

k) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în 

recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 

sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare 

fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 

l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu 

regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, 

din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite 

din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, 

autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; 

m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse 

între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile 

administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în 

proprietatea publică sau privată a lor; 

n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din 

domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce 

scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din 

spălarea autovehiculelor; 

o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe 

terenuri virane sau în locuri publice; 

p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu 

ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile 

localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în 

alte asemenea locuri; 

q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a 

drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de 

parcare pe care le folosesc; 



 

 

r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 

care locuiesc; 

s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, 

în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. 

 

Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al comunei LIEŞTI 

Prevederile regulamentului propriu se aplică serviciului public de 

salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat 

şi organizat la nivelul comunei LIEŞTI,(...), pentru satisfacerea nevoilor de 

salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de 

pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale LIEŞTI. 

Regulamentul propriu stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea 

serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie 

îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de 

performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. 

Prevederile regulamentului propriu se aplică la proiectarea, executarea, 

recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din 

sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în 

vigoare. 

Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi 

de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul 

unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor regulament 

propriu. 

Condiţiile tehnice prevăzute în regulamentul propriu au caracter minimal. 

Consiliile locale pot aproba şi alte condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, 

pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 

Regulamentul propriu se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: 

  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) 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. 

Fiecare   din   aceste   activităţi   este   detaliată   în  Capitolul II al 

Regulamentului propriu "Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de 

funcţionare". 

Regulamentul  propriu  conţine,  de  asemenea, în Capitolul III "Drepturi şi 

obligaţii"  prevederi  referitoare  la  drepturile  şi  obligaţiile operatorilor şi 

utilizatorilor. 

 

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei LIEŞTI 

Caietul de sarcini - cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a 

caietelor de sarcini de către consiliul local al comunei LIEŞTI, care înfiinţează, 

organizează, conduce, 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. 

Caietele de sarcini se va întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale 

consiliului local al comunei LIEŞTI cu respectarea în totalitate a regulilor de bază 

precizate în caietul de sarcini-cadru şi a Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare. 

Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliului local al comunei 

LIEŞTI. Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare al comunei LIEŞTI 

stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 

funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

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 indiferent de modul de gestiune adoptat. 

Caietele de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară 

desfăşurării următoarelor activităţi: 



 

 

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) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare, şi 

constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Caietele de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile 

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

precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru 

certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

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. 

Caietele de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la 

protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, 

care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţilor serviciului de 

salubrizare prezentate mai sus şi care sunt în vigoare. 

 

Indicatori de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare 

al comunei LIEŞTI 

Consiliul local, stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai 

serviciului de salubrizare şi penalităţile aplicate operatorului în caz de 

nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. 

Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în 

caietul de sarcini, precum şi în hotărârea de dare în administrare sau contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de stabilirea 

nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de 

operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor 

conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. 



 

 

Autorităţile administraţiei publice aplică penalităţi contractuale 

operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează 

serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă 

indicatorii de performanţă ai serviciului. 

Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de 

operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la: 

  a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

  b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea 

administraţiei publice locale sunt responsabile; 

  c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de 

responsabilitate; 

  d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

  e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de 

salubrizare; 

  f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului 

şi al sănătăţii populaţiei; 

  g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului 

şi al sănătăţii şi securităţii muncii. 

Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a 

operatorului cu privire la următoarele activităţi: 

  a) contractarea serviciului de salubrizare; 

  b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

  c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor 

efectuate; 

  d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin 

rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 

  e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la 

serviciile de salubrizare; 

  f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza 

unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare 

sau contract de delegare a gestiunii; 

  g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, 

consultanţă; 



 

 

  h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor. 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de 

salubrizare trebuie să asigure: 

  a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor 

contractuale; 

  b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi 

similare; 

  c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de 

deşeuri; 

  d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 

  e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi 

încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

  f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de 

soluţionare a acestora. 

 

 

Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile 

specific serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul Preşedintelui 

A.N.R.S.C. nr. 109/2007 

Normele metodologice  de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile specific serviciului public de salubrizare a localităţilor,   

aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C., sunt elaborate în conformitate cu 

prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006 (forma de bază) şi ale art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (forma de bază). 

 

Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor 

prestatori ai activităţilor specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cât şi 

protejarea intereselor utilizatorilor. 

Prevederile normelor metodologice reglementează modul de determinare a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 

prestate de operatori. 

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 



 

 

➢ colectarea  separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 

al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate 

de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

➢ organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 

energetice a deşeurilor; 

➢ operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare; 

➢ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 

sortare; 

➢ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

➢ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

➢ organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; 

➢ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 

eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

➢ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 

face de către autoritatea administraţiei publice locale LIEŞTI, cu respectarea 

cerinţelor şi criteriilor din prezentele norme metodologice. 

Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 

fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de 

întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de 

securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o 

cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi 

publice, precum şi o cotă de profit. 



 

 

Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili necesitatea aplicării 

cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei 

publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care 

să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum 

şi creşterea calităţii serviciului de salubrizare. 

Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea 

acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale 

implicate. 

Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un 

cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităţilor administraţiei 

publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului 

public. 

La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat 

să îşi constituie un fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea 

acestuia postînchidere. 

Folosirea şi utilizarea fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 

urmărirea acestuia postînchidere se fac în conformitate cu prevederile legale. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în 

aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor. 

Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 

se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în 

conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare 

competentă. 

Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor 

pentru activităţile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei 

publice locale următoarele: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în 

vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea 

propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, 

propuse, vor fi determinate cu TVA inclus; 

b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli; 

c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, 

ajustării sau modificării tarifelor; 



 

 

d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor 

 

Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor - 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 

Contractul‐cadru  de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de 

Regulamentul serviciului, relaţiile dintre operatori şi utilizatori.  

Legiuitorul, prin art. 13 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, face trimitere la un asemenea 

contract‐cadru de prestare a serviciului, astfel: “Relaţiile dintre operatorii 

serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze 

contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de 

salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de 

autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă 

acestui serviciu. 

În vederea respectării dispoziţiei legale menţionate mai sus, în conformitate 

cu Art.10 alin.(2) din Legea nr. 101/2006 (forma de bază) "A.N.R.S.C. elaborează 

reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de 

aplicare a legislaţiei în domeniu şi acordă licenţă operatorilor de salubrizare, 

conform prevederilor prezentei legi" devenit art.11 alin.(2) din Legea 101/2006, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, A.N.R.S.C. a elaborat şi 

aprobat, prin Ordinul   nr.   112/2007   al   Preşedintelui    A.N.R.S.C. 

Contractul‐cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

 

Obiective ale strategiilor în domeniul gestionării deşeurilor 

Deşeuri biodegradabile 

31 decembrie 2021 -  atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi 

reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă 

provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 

aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de 

minimum 60% din masa totală.  

 

Deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 

desfiinţări 



 

 

31 decembrie 2021 - atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare, 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 

umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 

minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din 

activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale. 

 

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

2013 ‐ Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu 

recuperare de energie a minimum 60% din greutatea  deşeurilor  de  ambalaje;  

Reciclarea  a  minimum  55%  din  greutatea  totală  a  materialelor  de ambalaj  

conţinute  în deşeurile  de  ambalaje,  cu minimum  60%  pentru  sticlă  şi 

minimum  22,5%  pentru plastic. 

Permanent 

Creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate a ambalajelor 

Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat 

 

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale 

2012 ‐ Deservirea cu servicii de salubritate a 98 % din populaţia din 

mediul rural. 

Permanent 

Dezvoltarea sistemelor de colectare separată a materialelor valorificabile 

(ex. deşeuri de ambalaje, deşeuri biodegradabile, DEEE) în vederea atingerii 

ţintelor asumate. 

 

Valorificarea deşeurilor municipale 

Permanent: 

✓ Promovarea  utilizării  produselor  obţinute  din materiale  reciclate  

în vederea  dezvoltării  pieţei  pentru acestea; 

✓ Promovarea valorificării materiale; 

✓ Promovarea   valorificării   energetice   (co‐incinerare   şi  incinerare)   

doar  în  cazul  în  care  valorificarea materială nu este fezabilă. 

 

Eliminarea deşeurilor municipale  



 

 

Deşeurile municipale colectate în comuna LIEŞTI care nu vor putea fi 

reciclate şi valorificate vor fi depozitate controlat la depozite autorizate. 

 

1.5 Consideraţii finale 

➢ În condiţiile în care în comuna LIEŞTI serviciul public de salubrizare 

s-a organizat in diferite moduri de gestiune, în ultimii ani în gestiune directă, în 

conditiile in care comuna dispune de o baza materiala necesara desfasurarii in 

bune conditii a serviciului de salubrizare activitatea de colectarea  separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 

din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori, este indicat, având în vedere natura şi starea 

serviciului, necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, interesele 

actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale LIEŞTI, precum şi 

mărimea şi complexitatea sistemelui de salubrizare propriu comunei LIEŞTI, 

propunem adoptarea ca formă de gestiune GESTIUNEA DIRECTĂ, pentru 

serviciul public de salubrizare al comunei activităţile : 

➢ colectarea  separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori 

➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora; 

➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare. 

 

Pentru celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare şi anume: 

a) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 

energetice a deşeurilor; 



 

 

b) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare; 

c) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile 

de sortare; 

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

e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; 

g) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 

eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, 

în funcţie de evoluţia ulterioară a serviciului se va opta pentru 

gestiunea directă sau gestiunea delegată. 

         

 

 

 

 

COMPARTIMENT ________________________________________  
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