
 
 

                                                                  
 R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
Strada Principală Nr.17, Sat Găneşti 

Tel./Fax : 0250/840815, e-mail: lacusteni@vl.e-adm.ro 
w w w . l a c u s t e n i . r o  

 

 HOTĂRÂREA NR. 33/2018   
                                                             - din  28.09.2018 – 

                            
Privitor la: înființarea serviciului de salubrizare în comuna Lăcusteni, stabilirea 

soluțiilor de gestiune a serviciului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a 
caietului de sarcini și a contractului cadru. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data 28.09.2018, la care participă un nr. de 8 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  d-nul. consilier Bocşaru Doru a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
iulie, august, septembrie 2018. 
 
              AVÂND în vedere: 
           Expunerea de motive nr. 2372/28.08.2018 prezentată de d-nul. ing. BOCŞARU 
COSMIN, primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere 
consiliului local; 
           Raportul de specialitate nr. 2344/27.08.2018, prezentat secretarul comunei; 
           Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi 
raportul nr. 2699/28.09.2018 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit 
de secretarul comunei Lăcusteni;   

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. e), alin. 4, art. 3, art. 8 alin.(1), (2), 
(3) lit. a) și d), art.9, art. 22 alin. (2) lit. b), art. 29 alin. 10, 13, art. 32 alin. (3)  din Legea nr. 
51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 2 alin. 1, art.12 alin1 lit. b) - alin 3, 
art.13 alin.1 lit. b), alin. 2, 3 din Legea nr. 101/2006, r1 privind serviciile de salubrizare a 
localităţilor,  ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciilor de salubrizare a localităţilor; Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea 
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinului A.N.R.S.C. 
nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor, Legea nr. 98/2016 și normele metodologice privind achizițiile publice, coroborate 
cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și d) şi coroborat cu alin. 5, lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 14 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă 
publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 2393/28.08.2018; 
            În temeiul prevederilor, art. 45 alin. (3) şi ale art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, cu 8 voturi „pentru”, adoptă următoarea 
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CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                           Anexa nr. 1 la hcl nr. 33/28.09.2018 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 

REGULAMENT 
al serviciului Public de Salubrizare pentru localitatea Lăcusteni, județul Vâlcea 

   
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 SECŢIUNEA 1  

Domeniul de aplicare 
ART. 1 
    (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţii, 
denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul localităţii Lăcusteni pentru 
satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul 
unităţi administrativ-teritoriale. 
    (2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de 
salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. 
    (3) Prevederile prezentului regulament-cadru 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. 
    (4) 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 prezentului regulament. 
    (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au 
caracter minimal.  
ART. 2 
Prezentul regulament se aplică următoarei activităţii de salubrizare: 
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
ART. 3 
Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza 
următoarelor principii: 
a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
f) securitatea serviciului; 
g) dezvoltarea durabilă. 
ART. 4 
Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 
    4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 
    4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere 
microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării; 
    4.3. colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor; 
    4.4. colectare selectivă - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe 
tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate; 
    4.5. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în 
subteran; 
    4.6. deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul 
deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; 
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    4.7. deşeu asimilabil cu deşeul menajer - deşeu provenit din industrie, din comerţ, din sectorul public 
sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeul menajer şi care este colectat, 
transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta; 
    4.8. deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe; 
    4.9. deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supune 
unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii 
oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 
    4.10. deşeu menajer - deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile 15.01 şi 20 
din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 
    4.11. deşeu municipal - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar 
cu deşeul menajer şi care este generat pe raza localităţii; 
    4.12. deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul 
deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate 
care face ca acestea să fie periculoase; 
    4.13. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru 
obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 
    4.14. deşeuri solide - componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au 
valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta 
pentru a fi predate operatorului de salubrizare; 
    4.15. deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie; 
     4.16. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv 
supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora; 
    4.17. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al 
licenţei; 
    4.18. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator 
al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia; 
    4.19. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor 
municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente, containere ori 
puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate; 
    4.20. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de 
materiale; 
    4.21. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni 
de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei 
acestor deşeuri; 
    4.22. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru 
al localităţilor; 
    4.23. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi 
dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 
    4.24. sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în 
vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi; 
     4.25. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate 
din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie 
de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri. 
    4.26. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile 
deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau 
valorificarea lor; 
    4.27. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 
    4.28. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 
ART. 5 
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice 
care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de 
salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. 
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(2)   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 teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor; 
b) grupuri de salubritate; 
c) staţii de transfer; 
d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor; 
e) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate; 
f) centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor; 
g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. 
ART. 6 
Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă 
prevăzute de legislație. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Accesul la serviciul de salubrizare 

ART. 7 
(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor din sistemul zonal de 
colectare a deşeurilor au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. 
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. 
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure 
protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor 
competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 
(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform 
programului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră 
care vor fi menţionate în contractul de delegare.  
 
 

SECŢIUNEA a 3-a 
Documentaţia tehnică 

ART. 8 
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru operatorul care asigură serviciul 
de salubrizare. 
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 
actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare 
a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. 
ART. 9 
(1) Operatorul va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, 
următoarele documente: 
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
b)  planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 
c)  planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate 
modificările sau completările; 
d) cărţile tehnice ale construcţiilor; 
e) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a 
acestora; 
f) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale 
lucrărilor ascunse; 
g) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe 
obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 
h) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 
2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de 
verificări, analiză şi încercări; 
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
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4. procese-verbale de punere în funcţiune; 
5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a 
remedierilor; 
7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; 
i) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform 
situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, 
inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 
j) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele 
tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 
k) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau 
fiecărei activităţi; 
l) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului 
în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; 
m) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 
n) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; 
o) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 
p) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 
q) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru 
etc.; 
r) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform 
prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu. 
(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform 
normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". 
ART. 10 
(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii 
economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării 
respective. 
(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, 
în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască 
aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea 
proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi 
reparării instalaţiilor proiectate. 
(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi 
schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu 
s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe 
ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 
(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără 
avizul acestuia. 
ART. 11 
(1) Autoritatea administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul public de 
salubrizare, precum şi operatorul care a primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate 
sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru 
păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice 
document cu uşurinţă. 
(2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale, pe bază de 
proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui 
document original sau copie. 
(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: 
a) data întocmirii documentului; 
b) numărul de exemplare originale; 
c) calitatea celui care a întocmit documentul; 
d) numărul de copii executate; 
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e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, 
numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; 
f) data fiecărei revizii sau actualizări; 
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării. 

 
SECŢIUNEA a 4-a 

Îndatoririle personalului operativ 
ART. 12 
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, 
instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină 
principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, 
într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în 
procedurile proprii în funcţie de: 
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 
ART. 13 
În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu 
regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi 
dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă. 
   (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizata astfel incat sa se asigure: 
a)protejarea sanatatii populatiei; 
   b)protectia mediului inconjurator; 
   c)mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor; 
   d)conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora; 
   e)continuitatea serviciului 

 
CAPITOLUL II 

Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare 
SECŢIUNEA 1 

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor menajere 
ART. 14 
Operatorul care colectează, transportă, stochează şi depozitează deşeuri trebuie să cunoască: 
a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; 
b) cerinţele tehnice generale; 
c) măsurile de precauţie necesare; 
d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, 
date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. 
ART. 15 
Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie 
realizată în astfel de condiţii încât să se asigure: 
a) protejarea sănătăţii populaţiei; 
b) protecţia mediului înconjurător; 
c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora. 
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ART. 16 
(1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de 
precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special 
amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea 
de colectare a deşeurilor de acest tip. 
(2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în recipiente inscripţionate sau în 
pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de deşeu sau de amestec de deşeuri, puse la 
dispoziţie contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de 
salubrizare. La gospodăriile individuale precolectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte 
mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului. 
(3) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din 
activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim 
cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale 
specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele 
medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente 
cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată 
unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta 
legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în 
containerele de colectare a deşeurilor municipale. 
(4) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele 
zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc 
disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei sau la rampele ecologice 
special amenajate. Se interzice transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public 
de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare. 
ART. 17 
(1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de 
plastic, conform cerinţelor şi specificului localităţii. 
(2) Colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 15 alin. (2). 
(3) Fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale şi asimilabile acestora va fi colectată separat în 
containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la depozitul zonal 
conform pentru deşeuri menajere. 
(4) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale 
conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea 
materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare 
de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor. 
(5) In vederea realizării activităţii de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare şi 
transport va dota punctele amenajate prin efort propriu sau prin grija autorităţii administraţiei publice 
locale, conform legii, cu recipiente de colectare. 
ART. 18 
(1) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiilor publice locale au obligaţia să identifice toţi 
producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor 
necesare activităţii de precolectare şi colectare. 
(2) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiilor publice locale vor acţiona pentru determinarea 
tuturor locuitorilor din sistemul zonal de colectare a deşeurilor, persoane fizice sau juridice, să încheie 
contracte pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor. 
(3) Autoritatea administraţiei publice locale instituie taxe speciale în cazul prestaţilor de care beneficiază 
producătorii de deşeuri individuali fără contract şi obligaţia acestora de a achita operatorului de 
salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceştia. 
(4) Operatorul are obligaţia, în condiţiile alin. (3), de a dota spaţiile de colectare pentru toţi producătorii 
de deşeuri, chiar dacă aceştia nu au contract de prestare încheiat cu acesta. 
(5) Pentru stimularea precolectării selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producătorii de 
deşeuri individuali fără contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului. 
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ART. 19 
(1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente standardizate, 
având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de 
ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. 
(2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea 
vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin 
această operaţie să nu rămână urme vizibile. 
(3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente 
sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează 
deşeuri municipale în afara lor. 
(4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare 
revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului, 
sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. 
(5) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru 
evacuarea deşeurilor, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei 
publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să 
asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite, 
acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea 
locului de amplasare a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face 
astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 5 m. 
(6) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor, care au fost realizate prin grija autorităţilor 
administraţiei publice locale, şi care sunt prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de 
canalizare sau la cămine de colectare etanşe, vor fi golite periodic prin grija operatorului. 
(7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe 
cele care s-au deteriorat. 
ART. 20 
(1) Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deşeurilor stradale trebuie să fie în număr 
suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime, golindu-se periodic. 
(2) Colectarea deşeurilor neselecţionate sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor 
biodegradabile, după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizează astfel: 
    a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie: 
    1. zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile 
sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe; 
    2. la cel mult două zile în celelalte cazuri; 
    b) la cel mult 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie cu condiţia ca la precolectare să fie 
asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate 
(3) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) si (2) poate fi mărit cu avizul autorităţii de 
sănătate publică teritorială. 
(4) Colectarea deşeurilor selecţionate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună 
cu autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor 
de colectare. 
(5) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se face respectând legislaţia în vigoare. 
ART. 21 
Colectarea deşeurilor municipale se poate face în următoarele moduri: 
a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare; 
b) colectarea în containere închise; 
c) colectarea prin schimb de recipiente; 
d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator; 
e) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a 
mediului. 
ART. 22 
(1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate 
pentru transportul acestora. 
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(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea 
împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea 
operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 
 (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este 
interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. 
(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se 
producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire 
recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. 
(5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în 
timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate 
de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această 
activitate. 
(6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de 
deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri 
municipale amplasate lângă containerele de colectare. 
(7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din 
construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, 
precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri. 
ART. 23 
Autoritatea publică locală, aplica tarife diferenţiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deşeurilor 
municipale. 
Colectarea separată se va face se va face cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din 
deșeurile municipale. 
ART. 24 
(1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul 
serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi 
prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea 
deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. 
(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără 
scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de 
eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare. 
(3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie 
personalizate cu sigla operatorului. 
(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi 
structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor 
accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. 
(5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea 
transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze 
deşeurile pe traseu. 
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea 
populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. 
(7) Intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, stabilit de autoritatea administraţiei publice 
locale, este între orele 6.00 – 22.00. 
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, 
operatorul serviciului va analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 
22.00-6.00 de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de spaţii de precolectare. 
(9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi 
spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor 
tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu 
sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. 
Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a 
localităţii, ducă nu există staţie de epurare proprie. 
ART. 25 
(1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este 
împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate  

 

8



 
transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării 
transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile 
înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această 
perioadă şi programul de colectare. 
(2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite 
de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări 
succesive, dacă este cazul. 
(3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor 
contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai 
cantităţile sau serviciile efectiv realizate. 
ART. 26 
(1) După colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare dacă în aria 
administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare. 
(2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor municipale dacă în aria 
administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare. 
ART. 27 
Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea 
şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: 
a) sa adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de 
eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; 
b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile 
existente; 
c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; 
d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 
e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a 
reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament; 
f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; 
g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. 
ART. 28 
Operatorul care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor are şi următoarele obligaţii: 
a) sa deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte 
utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după 
caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; 
b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele 
existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în 
deşeurile municipale;  
c) să se folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a 
mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. 

 
CAPITOLUL III 

Drepturi si obligaţii 
SECŢIUNEA 1 

Drepturile si obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare 
ART. 29 
(1) Operatorul serviciului de salubrizare va acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în 
gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în "operatori activi de 
mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. 
(2) Operatorul va asigura condiţiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu 
conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor. 
(3) Autoritatea administraţiei publice locale se va implica în înfiinţarea sistemelor de precolectare şi 
colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie şi de popularizare şi instruire a acesteia privind 
condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unităţile de învăţământ pe 
care le gestionează. 
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ART. 30 
(1) 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. 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 
ART. 31 
Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele drepturi: 
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat 
de autoritatea administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice 
elaborate si 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 
oraşelor/comunelor pentru care are 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. 
ART. 32 
Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele obligaţii: 
a) să ţină gestiune 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 
prezentului regulament, 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 pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea 
activităţilor; 
g) sa deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice 
serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 
h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza localităţilor să colecteze întreaga 
cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de 
precolectare 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 autoritatea administraţiei publice locale, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi 
fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local; 
l) să respecte indicatorii de performanţă precizaţi în regulamentul 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;
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n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite de prezentul 
regulament; 
o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă 
defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; 
p) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga 
comunitate a oraşului/comunei; 
q) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de 
autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 
q) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de 
funcţionare permanent; 
r) 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, prenumele persoanei care a reclamat şi 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; 
s) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, conform 
reglementărilor în vigoare. 
t)  să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de 
autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

ART. 33 
(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori 
indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la 
informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 
ART. 34 
Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului 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 operator 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 autorităţii 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, autorităţii 
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 prezentului regulament, ale 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 autorităţii 
administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 
k) sa fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare 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. 
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ART. 35 
Utilizatorii au următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile prezentului regulament 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; 
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
d) 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; 
e) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; 
f) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare menţionate la 
art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă 
în care se află utilizatorul; 
g) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de 
operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile 
administraţiei publice locale şi prevăzute în contract. 
h) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al 
sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi 
răspândirea de deşeuri; 
i) să nu introducă în recipientele de precolectare 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; 
j) să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate 
corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de 
autoritatea administraţiei publice locale, dacă acestea există; 
k) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public 
(până la limita de proprietate); autoritatea administraţiei publice locale se va îngriji de salubrizarea 
spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a acesteia; 
l) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în 
coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice. 

 
CAPITOLUL IV 

Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate 
ART. 36 
(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract 
cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate. 
(2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării 
individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal. 
ART. 37 
(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deşeurile menajere şi 
cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu autorităţile 
administraţiei publice locale vor stabili pe baza de măsurători norme locale de deşeuri produse. 
(2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, 
compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în 
autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente. 
(3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire. 
ART. 38 
(1) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a 
sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă 
neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea 
necorespunzătoare a acesteia. 
(2) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale, aplică penalităţile 
menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi 
procentuale din valoarea lunară totală a contractului. 
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ART. 39 
Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât si modul de facturare vor face parte din procedura proprie 
de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C.  

 
CAPITOLUL V 

Indicatori de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare 
ART. 40 
(1) Consiliul local stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, 
după dezbaterea publică a acestora. 
(2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în regulamentul serviciului de 
salubrizare. 
(3) Autoritatea administraţiei publice locale este responsabilă de realizarea de către operator a 
indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare 
la serviciul de salubrizare. 
(4) Autoritatea administraţiei publice locale 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. 
ART. 41 
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 
serviciului de salubrizare a localităţilor. 
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de 
salubrizare, avându-se în vedere: 
a)   continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
c)   adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; 
f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii. 
ART. 42 
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă 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 contract de delegare a gestiunii; 
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare, informare, consultanţă. 
ART. 43 
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 selective a deşeurilor de ambalaje şi DEEE de la populaţie; 
c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor; 
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. 
ART. 44 
În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: 
a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele 
directe sau în contractele de delegare a gestiunii; 
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CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                           Anexa nr. 2 la hcl nr. 33/28.09.2018 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 

 
CAIET DE SARCINI  

 PENTRU SERVICIUL ZONAL DE SALUBRIZARE  

de precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor menajere, cu excepţia celor cu regim special 

în localitatea LĂCUSTENI 

 
CAP. I 

Obiectul caietului de sarcini 
ART. 1  
Prezentul caiet de sarcini 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.  
ART. 2  
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat 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.  
ART. 3  
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de precolectarea, 
colectarea şi transportul deşeurilor menajere, cu excepţia celor cu regim special şi constituie ansamblul 
cerinţelor tehnice de bază.  
ART. 4  
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile 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.  
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia 
şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările 
în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.  
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 
serviciului/activităţii precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor comunale, cu excepţia celor cu 
regim special şi care sunt în vigoare.  
ART. 5  
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.  

CAP. II 
Cerinţe organizatorice minimale 

ART. 6  
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:  
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi 
combaterea incendiilor;  
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b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;  
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin 
hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;  
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în 
condiţiile legii;  
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;  
f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care 
are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de 
deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de 
precolectare;  
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;  
h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi 
adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;  
i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;  
j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;  
k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;  
l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;  
m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, 
conform reglementărilor în vigoare;  
n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în 
administrare;  
o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;  
p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile 
stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  
q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.  
ART. 7  
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, 
anexă la prezentul caiet de sarcini. 
ART. 8  
În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor 
cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul 
relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.  
ART. 9  
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor,  cu 
excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Lăcusteni.  
Teritoriul administrativ al comunei Lăcusteni se întinde pe o suprafaţă de 3115 ha și este compus din 5 
sate. 
ART. 10  
Numărul de locuitori din aria de operare, enumerate mai sus, este de 1410 locuitori înregistraţi, cu 785 
gospodării dintre care aproximativ 1100 locuind permanent pe raza localității, diferența fiind plecați la 
muncă în alte localității din țară și străinătate, 16 agenţi economici şi instituţii publice, sociale şi de cult.  
ART. 11  
Punctele de colectare şi dotarea acestora se realizează prin pubele.  
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ART. 12  
Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri defalcate pe 
componente, vor fi conform datelor transmise de aceştia. 
ART. 13  
Va fi întocmit Graficul de precolectare a deşeurilor nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, 
inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice.  
ART. 14  
Va fi întocmit Graficul de precolectare a deşeurilor preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii 
economici şi instituţiile publice.  
ART. 15  
Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor nesortate este în funcție de numărul de 
contracte încheiate. 
ART. 16  
În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu 
mijloace de colectare şi transport. 
ART. 17 
Depoziatrea deşeurilor şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri special amenajate conform 
legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare, şi numai după obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de 
legislaţia privind protecţie şi consevarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. 
ART. 18  
Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  
ART. 19 
Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru. Serviciile de salubrizare vor 
respecta legislaţia în vigoare: 
• Legea nr. 211/2011 - M.Of.Nr.220 din 28 martie 2014 privind regimul deseurilor (republicare 1) 
• Legea nr. 101/2006, r1 – M.Of.Nr.658 din 8 septembrie 2014, a serviciului de salubrizare a localităţilor 
• Legea nr. 515/2002 – M.Of. 578/5.08.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernuluinr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările ulterioare 
• HG nr. 856/2002- M.Of. nr. 659/05.09.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificările şi completările ulterioare 
• HG nr. 942/2017 - M.Of.Nr.11 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului national de gestionare a 
deseurilor 
• Planul Regional de Gestionarea Deşeurilor pentru regiunea Sud - Vest Oltenia 
• Planul Judeţean de Gestionarea Deşeurilor pentru judeţul Vâlcea 
• HG nr. 349/2005 – M.Of. 394/10.05.2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare 
• OUG nr. 5/2015 - M.Of.Nr.253 din 16 aprilie 2015 privind deseurilor de echipamente electrice si 
electronice 
• L nr. 249/2015 – M.Of.Nr.809 din 30 octombrie 2015 privind gestionarea ambalajelor si deşeurilor de 
ambalaje 
• OM nr. 95/2005 – M.Of. 194/8.03.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor 
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de 
depozit de deşeuri 
• OM nr. 757/2004 – M.Of. 86/26.01.2005 pentru aprobarea Normativului ethnic privind depozitarea 
deşeurilor, cu modificările ulterioare  
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CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                           Anexa nr. 3 la hcl nr.33/28.09.2018 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 

Contract de prestari servicii 
Avand gestiunea delegate 

nr.  ........... data .................. 
 

1. Partite contractante 
In temeiul dispozitiilor Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile și completarile 
ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
intre 
 Autoritatea contractantă Comuna Lăcusteni cu sediul în comuna Lăcusteni, sat Găneşti, Str. Principală 
nr.17,  județul Vâlcea  tel/fax 0250840815, cod fiscal 16404161 cont ........................., deschis la 
Trezoreria BĂLCEȘTI, reprezentată prin domnul Primar BOCŞARU COSMIN  conform HCL nr. 
....../.....09.2018 în calitate de achizitor, pe de o parte 
și  
…………….............…………, cu sediul în localitatea …......................................………………….., 
reprezentată prin ……..................................……, având funcţia de ………...……………, telefon 
….....……., fax …….........….., număr de înmatriculare ……......……, cod unic de înregistrare 
…….........……., IBAN .................................……………, deschis la Banca …..................………, 
Sucursala …............…….., reprezentată prin dl. ……...............…….., având funcţia de ……….….., în 
calitate de prestator, pe de altă parte. 
2. Definiții 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale; 
b) achizitor și prestator - părţile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) prețul contractului - preţul plătibil prestatorului de achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală și corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a caror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexele la 
prezentul contract și pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f) forța majoră - reprezintă o imprejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricarei părţi, care nu se datorează sau vinei acestora, 
și care face imposibilă executarea și  respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativa. Nu este considerat forţă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau once referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

4. Obiectul și prețul contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să  presteze "Servicii de salubrizare a localităţii Lăcusteni judetul Valcea": 
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale, menajere şi al deşeurilor similare 
provenind din activitaţile comerciale din industrie şi instituţii, indusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori (Legea 
serviciului de Salubrizare 101/2006 republicata); în perioada convenită în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
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4.2. - Contravaloarea prestării acestor servicii, va fi platită de către persoanele fizice beneficiare, de agenţii 
economici beneficiari. 
4.3. - Pretul convenit pentru prestarea serviciilor, este, conform procedurii de achiziție de: 
 Pentru persoanele fizice beneficiare – ____ lei fara TVA/persoana 
 Pentru agentii economici beneficiari – ____ lei fara TVA/mc 
4.4. — Redeventa este echivalentul a 2 % din veniturile incasate lunar de catre operator de la utilizatorii 
serviciului. 
4.5. Plata redevenței se va face până la data de 15.02 a anului următor pentru anul precedent. 
4.6. Valoarea penalităților pentru neplată la termen a redevenței va fi de 0,02 %/zi de întârziere. 
4.7. Colectarea deșeurilor se realizează la un interval de o dată pe săptămână, într-o zi stabilită de comun 
acord cu operatorul de salubrizare. 
4.8. Operatorul de salubrizare va trebui să îndeplinească condițiile îndeplinirii indicatorilor minimi de 
performanță stabilite prin acte normative existente în vigoare sau viitoare.  
5. Durata contractului 
5.1 —Valabilitatea contractului este de 1 an, dar nu mai tarziu de intrarea in vigoare a SMID pentru judetul 
Valcea. 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
a) oferta de tarife; 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenită în 
conformitate cu obligaţiile asumate, de la data semnării contractului. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexa la contract. 
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.4 - Prestatorul se obligă saă despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii, actiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală  
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, 
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de once natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o  
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
8. Obligațiile principale ale achizitorului 
8.1 — Achizitorul se obligă să receptioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.2 - Consiliul Local al Comunei Lăcusteni şi Primaria Lăcusteni îşi păstreaza dreptul de a urmări, de a 
controla și de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciului public de  
salubrizare, astfel: 
a) respectarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate; 
b) condiţii de calitate a activitatilor efectuate cuprinse de serviciul de salubrizare al comunei Lăcusteni, 
c) ____________________________respectarea parametrilor, a normelor si cantităţii solicitate pentru 
activitatea cuprinsă în serviciul de salubrizare al comunei Lăcusteni; 
d) _______________________________________________________________________ resp
ectarea modului de administrare, exploatare, conservare mentinere în funcţiune, dezvoltare și/sau 
modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului public de salubrizare al comunei Lăcusteni  
încredinţat prin prezentul contract; 
e) respectarea tarifelor stabilite pentru serviciul public de salubrizare; 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 — În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligaţiile asumat 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce zilnic din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu 0,5% din preţul contractului. 
9.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de 
pretinde plata de daune-interese. 
9.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată, 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dace acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul 
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are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
 

10. Garanţia de buntă execuție a contractului 
Nu este cazul. 
11. Alte responsabilitali ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevazute în contract cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele 
instalaţiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru 
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzator atât de siguranţa tuturor operaţiunilor și metodelor de prestare 
utilizate, cat și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
11.3 - Operatorul are următoarele obligaţii 
1. sa obtină de la autorităţile competente: 
a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; 
b)  autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecția mediului: 
c) orice alte autorizaţii (inclusiv licente, atestări, permise etc.) necesare conform legilor în vigoare la un 
moment dat, pe parcursul derularii contractului. 
2. să respecte toate angajamentele şi obligaţiile luate prin prezentul contract şi toate obligaţiile şi 
angajamentele care sunt în sarcina operatorului sau sunt stabilite astfel prin caietul de sarcini; 
   3. să respecte prevederile Regulamentului de organizare și functionare a serviciilor publice de salubrizare 
4. să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestări în condiţiile prevederilor 
regulamentului serviciului public de salubrizare; 
5. să respecte toate obligaţiile şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin licenţe, autorizaţii şi prin prezentul 
contract; 
6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale și A.N.R.S.C. informaţiile solicitate și să asigure 
accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării și evaluării funcţionării și dezvoltării serviciilor 
publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractulale și cu prevederile legale în vigoare; 
7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare. 
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare; 
8. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de 
calitate și eficienţă; 
     9. să nu subconcesioneze serviciul sau bunurile care fac obiectul contractului; 
10. să ia măsurile necesare privind igiena, sigurantă la locul de muncă și normele de protecţie a muncii şi 
evitarea accidentelor; 
11. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciului public (protejarea 
secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, 
protecţia muncii, condiţii privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.); 
12. la încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, 
concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile 
stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent; 
13. în cazul în care operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să 
conducă la imposibilitatea realizarii activităţii sau serviciului public, va notifica de îndata acest fapt 
concedentului, în vederea luarii măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau 
serviciului public; 
14. operatorul este obligat să respecte toate obligaţiile şi sarcinile pe care le are conform caietului de 
sarcini pentru fiecare activitate cuprinsă în serviciul de salubrizare; 
15. operatorul se obligă să respecte întocmai toate datele şi sarcinile asumate prin oferta prezentată; 
16. sa respecte modul de rezolvare a unor probleme sociale. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi și/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
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12.2 - Achizitorul să participe împreună cu reprezentantul operatorului economic la verificarile şi recepţia 
activităţilor efectuate. În urma verificărilor şi recepţiei, constatarile şi eventualele sesizari primite din 
partea populaţiei, se vor consemna într-un raport zilnic . 
13. Recepție și verificări 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu 
prevederile din propunerea tehnică din caietul de sarcini/oferta tehnică și financiară. 
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi imputerniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea 
persoanelor împutemicite pentru acest scop. 
14. Începere, finalizare, intârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, parţile vor stabili de 
comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faze a acestora prevăzute a fi 
terminate într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobinuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 
care prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act 
adiţional. 
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
14.5 - Contractul poate înceta, în următoarele situaţii: 
-la expirarea duratei stabilite conform clauzelor contractuale; 
-în cazul constatării unor abateri grave ale operatorului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin 
rezilierea unilaterală de căre achizitor și cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului economic; 
-în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către achizitor; 
-în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când operatorul se află în imposibilitatea de a continua contractul, 
prin renunţare fără plată unei despăgubiri. 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferta.  
15.2 — Tarifele se vor modifica anual cu indicele de inflatie sau deflatie, in concordanta cu datele furnizat 
de Institutul National de Statistica pentru sectiunea apa, canal, salubritate. 
15.3 — Tarifele se vor ajusta si daca echilibrul contractual se modifica in urma unor prevederi legislative 
sa a unor schimbari importante in elementele de calcul a tarifului (cheltuieli cu munca vie prin majorare 
salariului minim pe economie, taxe suplimentare, preturi carburanti si lubrifianti, etc) 
16. Subcontractanti 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleași condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul, dar numai cu 
acordul scris al achizitorului. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractantii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se 
constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzator fată de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fată de prestator de modul în care iși îndeplinește partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacă aceștia nu își îndeplinesc 
partea lor din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului și va fi notificat 
achizitorului. 
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