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STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din

aria unităților administrativ- teritoriale membre în cadrul „Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatiilor 

Focsani si Golești, jud. Vrancea”- prin contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare către operatorul regional CUPSALUBRITATE S.A.

Prezentarea generala

Salubrizarea municipiului Focsani si a comunelor Golești, Cirligele, 
Vinatori, Bolotesti, Garoafa, Milcovul, Urechesti, Vulturu, Cotesti, si Cimpineanca 
este un serviciu public care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati 
publice, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localitatiilor Focsani si Golești, jud. Vrancea.



SCURT ISTORIC

Din anul 2009 până în prezent salubrizarea a fost realizata de CUP - 
SALUBRITATE S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubritate.

începând din 01.02.2014 contractul de delegare a serviciului de salubrizare 
menajera, pe raza teritoriala a municipiului Focsani , atribuit operatorului CUP - 
SALUBRITATE S.A. a încetat. In acest sens Primaria Focsani a propus Primăriei 
Golești constituirea unei asociati de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de 
salubrizare menajera, avand ca scop delegarea serviciului de salubritate unui 
operator regional, conform legislației in vigoare, in vederea imbunatatirii serviciilor 
de salubritate, pe raza celor doua unitati administrative. Ulterior spre sfârșitul anului 
2016 respectiv luna decembrie si începutul anului 2017 luna ianuarie au mai aderat 
la aceasta Asociație doua Primarii, Primaria Cirligele si Primaria Vinatori. In anul
2018 au mai aderat la Asociație si Comunele Bolotesti si Garoafa , după care in
2019 au intrat si Comunele Milcovul, Urechesti, Vulturu si Cotesti. In anul 2020 a 
aderat la Asociație si Comuna Cimpineanca. Operatorul regional, in calitate de 
delegat desfasoara activitati din sfera fumizarii/prestarii serviciilor de utilitati 
publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor pe 
raza de competenta a unitatiilor administrativ - teritoriale care i-a delegat gestiunea.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a 
localitatiilor Focsani si Golești, județul Vrancea a decis delegarea gestiunii 
serviciului public de salubrizare, prin atribuire directa, operatorului regional CUP 
SALUBRITATE S.A. pentru :

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, 
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 
de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

e)sortarea  deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare.

f) maturat, spalat, stropit si întreținerea cailor publice;



g) curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a 

acestora pe timp de inghet sau polei;

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de salubrizare menajera de pe raza teritoriala a 

asociației sunt:

- Casnicii: persoane fizice de la case si asociații de proprietari sau locatari;

- Agenti economici care îsi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a unităților 
membre ale asociației;

- Instituții publice cu sedii sau filiale pe raza teritoriala a unităților teritoriale 
membre ale asociației;

Beneficiile delegării serviciului de salubrizare de către asociația de dezvoltare 
intercomunitara, prin atribuire directa, unui operator regional.

Prin delegarea serviciului de salubrizare menajera, prin atribuire directa, 
operatorului regional S.C. CUP SALUBRITATE S.A. se vor putea obține:

- tarife mai mici decât cele reale si un raport pret-calitate optim;

- creșterea calitatii serviciilor de salubrizare menajera, datorita implicării 
asociației pentru accesarea de fonduri europene ;

- un sistem de colectare selectiva, dotat cu echipamente modeme;

- creșterea numărului de utilizatori ai serviciului de salubrizare menajera;

- reducerea consumului de resurse prin sortarea si reciclarea deșeurilor;

- reducerea cantitatii de deșeuri depozitate final.

Metodologia de lucru

In vederea realizării studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor publice 
de salubrizare s-a folosit ca metodologie de lucru: 

- regulamentul de funcționare al serviciului de salubrizare menajera existent;



- sesizări telefonice ale cetățenilor;

-chestionar de evaluare a calitatii serviciilor de salubritate din Municipiul Focsani;

- audiente la societatea inițiala care a prestat/fumizat serviciul de salubrizare 
menajera;

- articole de presa referitor la serviciul de salubritate.

Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune, prin atribuire 
directa, unui operator regional CUP SALUBRITATE S.A. , pe raza 
teritoriala a asociației.

Salubrizarea menajera, pe raza unităților administrative membre ale 
asociației de dezvoltare intercomunitara, face parte din sfera serviciilor comunitare 
de utilitati publice si se desfasoara sub controlul, conducerea /coordonarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localitatiilor Focsani si Golești, județul Vrancea.

Conform Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de 
salubrizare pe raza de competenta teritoriala a membrilor asociației, activitatile 
serviciului public de salubrizare constau în:

a)colectarea  separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 
similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice 
și electronice, baterii și acumulatori pe intreaga arie administrativ - teritoriala a 
Asociației.

bjcolectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora pe intreaga arie 
administrativ - teritoriala a Asociației. ;

c) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare.

d) maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice pe raza administrativ - 
teritoriala Municipiului Focsani si Comuna Golești;

e) curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a 
acestora pe timp de inghet sau polei pe raza administrativ - teritoriala a 
Municipiului Focsani si Comuna Golești;



Aspecte de natura tehnica .

Unitățile administrativ - teritoriale ale Asociației au nevoie de un operator cu 

un statut financiar solid, care să poată furniza un parc auto adecvat activității 

de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 

petimp de polei, îngheț sau ninsoare precum și întreținerea curățeniei și a 

igienei locurilor de joacă (măturat, colectarea deșeurilor, spălarea 

echipamentelor de joacă, vopsit, înlocuire componente deteriorate/defecte, 

etc.).

Riscul este transferat către un operator specializat;

Activitățile se pot organiza după un program bine stabilit cu eficiență si 

eficacitate;

Prestarea activităților după un program stabilit, va asigura si posibilitatea 

efectuării verificărilor activităților prestate atât din punct de vedere calitativ 

cât si cantitativ.

(l)Prestarea  activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 

publice se va executa astfel încât să se realizeze:

• continuitatea activității, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;



• corectarea si adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele 

beneficiarilor;

• controlul calității activității prestate;

• respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

• ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;

• respectarea regulamentului aprobat de Asociația de dezvoltare pentru 

serviciul de salubrizare a localităților Focsani si Golești, în condițiile legii;

• prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca 

obiectiv reducerea costurilor de prestare ale activității;

• asigurarea capacității de curățare manual și mecanizată a tuturor căilor 

publice,pentru prestarea activității în întreaga arie administrativ-teritorială 

încredințată;

• reînoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, 

încadrării în normele europene privind emisiile poluante și asigurare a unei 

activități de calitate;

• îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activității, specificați în 

regulament;

• asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și 

în număr suficient.



(2) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune acestora pe timp de polei, îngheț sau ninsoare are ca 

scop:

a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de 

condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele 

beneficiarilor;

c) controlul calității serviciului prestat;

d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localităților 

Focsani si Golești, în condițiile legii;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca 

obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacității de curățare manual și mecanizată a tuturor căilor 

publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrative teritorială 

încredințată;

i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea 

descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;



j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare 

combaterii poleiului de pe căile publice;

k) reînoirea parcului auto, învederea creșterii eficienței în exploatare a 

acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și 

asigurarea unui serviciu de calitate;

l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în 

regulamentul serviciului de salubrizare;

m) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat 

și în număr suficient.

2.3.7 Indicatori de performanță. Indicatorii minimi de performanță sunt 

stabiliți in Regulamentul privind delegarea serviciului de salubritatea 

Asociației.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească activitățile de salubrizare, având în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la activitățile de 

salubrizare;

d)respectarea  reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.



A. Serviciul public de salubrizare menajeră se realizează prin exploatarea 
construcțiilor si instalațiilor componente ale sistemului de salubrizare, cu 
respectarea normelor si reglementărilor în vigoare cu privire la igienă, sănătate 
publică si protecția mediului.

De asemenea, în vederea asigurării igienei, sănătății publice si respectării normelor 
de mediu în vigoare, serviciul cuprinde si activități de dezinfectare a locurilor de 
depozitare si precolectare,a recipientilor de colectare, precum si a mijloacelor de 
colectare si transport a deșeurilor solide.

(1) Colectarea deșeurilor menajere si a celor asimilate acestora se face de către 
persoanele fizice ( case si asociații de proprietari/locatari ) si cele juridice si 
reprezintă depozitarea temporară - de scurtă durată - a deșeurilor în recipienti 
corespunzători desfășurării activității. Precolectarea va fi efectuată selectiv prin 
depozitarea în recipienti adecvați a deșeurilor reciclabile. In prezent precolectarea 
deșeurilor solide si celor asimilabile acestora se realizează în europubele la 
gospodării individuale, în eurocontainere si containere la asociații de locatari.

(2) Colectarea deșeurilor menajere este activitatea prestată de către operator, ce 
constă efectiv în încărcarea deșeurilor menajere din punctele de precolectare. In 
desfășurarea acestei activități operatorul trebuie să respecte prevederile Ordinului 
Ministrului Sănătății nr. 1028/2004 Activitatea de colectare a deșeurilor menajere 
se desfășoare conform programelor prestabilite în concordantă cu nevoile populației 
si ale agentilor economici.

(3) Transportul deșeurilor menajere se face de către operator la depozitul de deșeuri 
de la Muchea, SCTracon SRL, județul Braila aflat la o distantă de aproximativ 76 
km fată de acesta.

Există o statie de sortare a deșeurilor, situata pe raza teritoriala a comunei 
Cimpineanca, aflata la o distanta de aproximativ 7 km.

După precolectarea selectiva a deșeurilor menajere, deseurile reciclabile vor fi 
valorificate în condițiile legii.

B. Serviciul decolectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, 
generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară 
a acestora



Deseurile din demolări si construcții reprezintă o problemă majoră la momentul 
actual, cea mai mare parte a acestora fiind depozitate neautorizat pe domeniul 
public al asociației.

în scopul reducerii / eliminării acestui fenomen s-a instituit obligativitatea 
încheierii de contracte de către beneficiarii autorizațiilor de construire cu operatorul 
de salubrizare, în vederea ridicării si depozitării acestor tipuri de deșeuri. La 
eliberarea autorizației de construire sau desființare trebuie prezentata o adeverința 
eliberata de operatorul de salubrizare prin care se verifica faptul ca s-a incheiat 
contract avand ca obiect colectarea si depozitarea deșeurilor rezultate. Depozitarea 
deșeurilor se face în amplasamentele atribuite, in folosința, operatorului regional.în 
cazul în care proprietarii imobilelor care construiesc, renovează si depozitează 
deseurile din construcții în alte spatii decât cel stabilit, constituie contravenție .

C. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 
instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

In scopul implementării colectării , transportului, depozitarii si valorificării 
deșeurilor voluminoase a fost amenajat un spațiu cu platforme de colectare a 
deșeurilor voluminoase provenite de la populație, in cadrul statiei de sortare a 
deșeurilor municipale.

Prin delegarea serviciului de salubritate menajera, prin atribuire directa, 
operatorului regional CUP SALUBRIATE S.A. , Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localităților Focsani si 
Golești, județul Vrancea are ca obiectiv îmbunatatirea condițiilor de viata ale 
cetățenilor prin:

a) promovarea calitatii si eficientei serviciului de salubritate menajera;

b) dezvoltarea durabila a serviciului de salubrizare menajera;

c) protecția mediului înconjurător..

Motivele care justifica realizarea delegării gestiunii serviciului de

Salubrizare, prin atribuire directa, unui operator regional



Cadrul legislativ

Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale

cuprinse în:

1. Cadrul legislativ aplicabil serviciuluide salubrizare

Legislația europeană privind deșeurile

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniuniii Europene, în sectorul 
gestionării deșeurilor sunt:

Legislația cadru:

> Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive
(Directiva cadru privind deșeurile);

> Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri;
> Decizia nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste

de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE.

Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor:

> Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de
deșeuri;

> Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Legislația europeană privind fluxurile de deșeuri:

> Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
> Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe

periculoase în echipamentele electrice și electronice;
> Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și

acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE;
> Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;
> Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor și trifenililor policlorurați privind

eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC);
> Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;



> Directiva 87/217/CEE privind prevenirea și reducerea poluării mediului cauzate de 
azbest;

> Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului și, în special, a solului, atunci 
când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.

Pachetul economiei circulare

Pachetul privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 
2015, are drept scop stimularea tranziției către o economie circulară la nivel european. 
Pachetul include propuneri legislative privind deșeurile, precum și un plan de acțiune 
aferent. Propunerile privind deșeurile stabilesc obiective pe termen lung pentru a reduce 
depozitarea deșeurilor și pentru a crește gradul de reciclare și de reutilizare a acestora.

Adoptarea pachetului economiei circulare determină revizuirea următoarelor 
Directive:

> Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
> Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și 

acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE;
> Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele electrice și electronice;
> Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
> Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;
> Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Planul de acțiune prevede măsuri care au ca scop închiderea buclei economiei 
circulare, urmărind toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la producție și 
consum, până la gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare.

Legislația națională (primară și secundară) privind serviciul de salubrizare

Baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea:

> Legea nr. 51/2006 republicată și actualizată, a serviciilor comunitare de utilitati 
publice;

> Legea nr. 101/2006 republicată, a serviciului de salubrizare a localităților;



> OUG 74/2018 care modificăși completează Legea 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de 
ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu;

> Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
> Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
> Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
> Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014 -2020 aprobata prin HG 

870/2013;
> Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017;
> Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

> OUG 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

> Hotărârea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de 
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune de servicii

> Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de 
salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare;

> Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de 
saubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare;

> Ordin 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 
ulterioare;

> Ordin 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

> Ordinul nr. 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și 
sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice -A.N.R.S.C.;



> Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor 
în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările 
ulterioare;

> Hotararea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice.

Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, 
monitorizarea si controlul funcționarii serviciului de salubrizare menajera intra in 
atribuțiile asociației de dezvoltare intercomnitara pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focsani si Golești, județul Vrancea si ale A.N.R.S.C., conform 
competentelor si atribuțiilor stabilite de legislația in vigoare pentru fiecare 
autoritate.

Pentru asigurarea dezvoltării durabile in domeniul salubrizării menajere , 
asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localităților 
Focsani si Golești, jud. Vrancea stabilește strategia de dezvoltare si funcționare pe 
termen mediu si lung a serviciului de salubrizare menajera, ținând seama de 
documentațiile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a 
unităților administrativ teritoriale membre ale asociației, de strategia si de planul 
national de gestionare a deșeurilor si a planului de strategie a României in acest 
domeniu.

Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focsani si Golești, județul Vrancea, a fost mandatata, sa exercite 
si sa realizeze competentele celor zece consilii locale Focsani, Golești, 
Cirligele, Vinatori, Bolotesti, Garoafa, Milcovul, Urechesti, Vulturu, 
Cimpineanca si Cotesti referitoare la furnizarea si prestarea serviciului de 
salubrizare cu excepția activitatii de maturat , spalat, stropit si dezsapezire 
care se realizează doar in aria administrativ - teritoriala a Municipiului Focsani 
si a Comunei Golești.

Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focsani si Golești, județul Vrancea in exercitarea competentelor 
si atribuțiilor ce ii revin in sfera serviciului de utilitate publica de salubrizare 
menajera hotărăște cu privire la :

a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea 
serviciului de salubrizare, a programelor de reabilitare, extindere si 



modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a 
programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea 
operatorului ;

b) coordonarea proiectării si execuției lucrărilor tehnico - edilitare, in 
scopul realizării acestora intr-o concepție unitara si corelata cu programele 
de dezvoltare economico- sociala a localităților, de amenajare a teritoriului, 
urbanism si mediu ;

c) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciului de salubrizare, a 
caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului de 
salubrizare ori a altor reglementari - cadru elaborate si aprobate de 
autoritatile de reglementare competente.

Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focsani si Golești, județul Vrancea, in baza mandatului expres 
acordat, deleaga gestiunea serviciului de salubrizare, prin atribuire directa, 
unui operator regional; da in folosința apartinand domeniului public si/sau 
privat al orașului Focsani, care constituie infrastructura tehnico- edilitara 
aferenta serviciului de salubrizare

Delegarea gestiunii , prin atribuire directa, unui operator regional a serviciului de 
salubritate menajera se efectuează in conformitate cu legislația speciala : Legea 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legea 101/2006 serviciul de 
salubrizare a localității lor.

Relațiile dintre operatorul regional al serviciului de salubrizare menajera si 
utilizatorii serviciului de salubrizare menajere se desfasoara pe baze contractuale.

Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focsani si Golești, județul Vrancea, in exercitarea competentelor 
ce ii revin in sfera serviciilor de utilitati publice de salubrizare va avea 
următoarele obligații fata de utilizatorii serviciului de utilitate publica :

a)sa  asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe 
criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca 
obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, 
stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului ;



b) sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si 
dezvoltării serviciului de utilitate publica, utilizând principiul planificării 
strategice multianuale ;

c) sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico- 
edilitare aferente sectorului serviciului de utilitate publica si programme de 
protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante ;

d) sa consulte asociațiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si 
strategiilor locale si a modalităților de organizare si funcționare a 
serviciului ;

e) sa informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciului de utilitate 
publica si asupra politicilor de dezvoltare a acestuia ;

f) sa medieze si sa soluționeze conflictele dintre utilizatori si operatori, la 
cererea unei parti ;

g) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligațiilor si 
responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a 
gestiunii cu privire la respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor 
serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare 
stabilite la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, exploatarea 
eficienta si in condiții de siguranța a sistemelor de utilitate publica a 
gestiunii, exploatarea eficienta si in condiții de siguranța a sistemelor de 
utilitate publica sau a altor bunuri apartinand domeniului public/privat al 
orașului Focsani afectate serviciului de salubrizare, asigurarea protecției 
mediului si domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de 
salubrizare a localităților Focsani si Golești, județul Vrancea are următoarele 
obligații fata de operatorul prestator al serviciului de salubritate menajera :

a) sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de 
dare in administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale 
stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului ;

b) sa păstreze, in condițiile legii, confidențialitatea datelor si 
informațiilor economico- financiare privind activitatea operatorului, altele 
decât cele de interes public.



Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare 
a localităților Focsani si Golești, județul Vrancea are obligația de a urmări, 
de a controla si de a supraveghea modul in care se realizează serviciul de 
utilitate publica de salubrizare , respectiv : modul de respectare si de 
indeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv in relația 
cu utilizatorii; calitatea serviciului prestat ; indicatorii de performanta a 
serviciului prestat ; modul de administrare, exploatare, conservare si 
menținere in funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitate 
publica ; modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si 
tarifelor pentru serviciul de utilitate publica.

Fundamentarea necesității si oportunității delegării gestiunii serviciului de 
salubrizare operatorului regional CUP SALUBRITATE S.A.

Prezentul studiu de oportunitate se realizează în vederea analizării situtiei actuale si 
a oportunității delegării serviciului de salubrizare, prin atribuire directa, către 
operatul regional CUP SALUBRITATE S.A.

Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:

-respectarea si aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost 
armonizate cu legislația UE;

-necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente si de calitate, 
modernizarea infrastructurii si sistemului logistic existent;

-necesitatea modernizării sistemului de gestionare a deșeurilor;

-dorința asociației de a asigura un mediu de viată curat si sănătos locuitorilor de pe 
raza teritoriala a asociației.

Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza delegării a serviciului de salubritate menajera 
constau în:



a) Personalul si organizarea operatorului de salubrizare operatorul regional de 
salubrizare Cup Salubritate S.A. este încurajat sa păstreze personal calificat si 
necalificat din vechea structura, ceea ce nu va conduce la creșterea numărului de 
șomeri; creșterea numărului de salariati ca urmare a constituirii asociației; creștere a 
puterii de cumpărare în oraș.

b) Prin delegarea gestiunii delegate, prin atribuire directa operatorului regional, se 
va obține un raport optim intre tarif mic si calitatea serviciului pentru perioada de 
derulare a contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate in 
contract;

c) Posibilitatea de a obține tarife cât mai mici ; structura si nivelul tarifelor 
practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si va fi in conformitate cu 
prevederile locale; actualizarea lor va fi efectuata anual in funcție de nivelul mediu 
al indicatorului inflației sau deflatiei, prevăzută de Buletinul Statistic de Preturi, la 
solicitarea delegatului, modificarea tarifului se va face in situații de schimbare 
semnificativa a echilibrului contractului si va fi aprobata de cele zece Consilii 
Locale , membre ale asociației.

d) Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localităților Focsani si Golești, Jud. 
Vrancea va primi lunar de la delegat o redeventa de serviciu.

e) Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de 
o îmbunătățirea calității mediului si implicit a sănătății populației.

Motive legate de protecția mediului

Dotarea operatorului regional CUP SALUBRITATE S.A. cu utilaje noi , va duce 
la realizarea unui nivel scăzut de poluare a orașului.

Motive de ordin social

Comunitatea locala va beneficia de menținerea locurilor de munca a salariatilor 
operatorului de salubritate, in contextul crizei economice actuale si creșterii ratei 
șomajului.



Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locala va beneficia de o 
îmbunatatirea calitatii mediului si implicit a sanatatii populației.

Desfasurarea serviciului de salubrizare in condițiile studiului de oportunitate va 
contribui la imbunatatirea semnificativa a aspectului urbanistic si peisagistic precum 
si la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potențiale privind sanatatea 
oamenilor.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focsani si Golești, jud. Vrancea , in vederea protecției utilizatorilor va 
obliga operatorul regional CUP SALUBRITATE S.A. sa anunțe orice modificare a 
tarifului cu 15 zile inainte, de la inceperea perioadei de facturare.

în continuare se vor detalia nevoile principalelor grupuri de inters fata de serviciile 
de salubrizare si, modul în care se realizează salubrizarea în prezent si gradul de 
satisfacție al populației fata de prestarea acestor servicii în prezent.

Identificarea nevoilor de salubrizare

Grupuri de interes (Stakeholders)

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare, în raza teritoriala a 
asociației, se împart în:

a) Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare , de pe raza teritoriala a 
asociației :

- Casnici: persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari;

- Agenti economici;

- Instituții publice cu sedii sau filiale ;

b) Prestatorul de servicii de salubrizare - are ca obiectiv obținerea unui profit in 
schimbul serviciilor oferite ;

c) Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populației:

- Garda de Mediu - printre atribuțiile careia se numără urmărirea si controlul 
aplicării de către persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea 
deșeurilor si recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sancțiuni 
contravenționale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul 
protecției mediului.



Agenția de Protectie a Mediului Vrancea - printre atribuțiile careia se regăsesc 

coordonarea si urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de 

gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritatile publice locale în vederea 

implementării Planului județean de gestionare a deșeurilor. Totodată, realizează 

inspecții la agenții economici generatori de deșeuri si deținători de substanțe 
chimice periculoase;

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea - are ca scop realizarea controlului de stat 
al respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în 
domeniul sanatatii publice;

-Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
utilitati publice - ANRSC - atribuții: pregătirea pieței serviciilor comunitare de 
utilitati pentru intrarea pe piața comunitara; promovarea concurentei si a unei 
privatizări controlate pe piața serviciilor de utilitati publice;

A. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders)

In general, deseurile urbane (stradale si menajere) se numără printre obiectivele 
recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si 
sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, 
în ordinea în care sunt percepute de populație, sunt:

- modificări de peisaj si disconfort vizual,

- poluarea aerului,

- poluarea apelor de suprafața - în cazul depozitarii deșeurilor în apropierea râurilor 
(pemalul acestora),

- poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltrații de substanțe daunatoare rezultate 
din reacțiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate,

- modificări ale fertilității solurilor si ale compoziției biocenozelor pe terenurile 

învecinate, în cazul depozitarii neautorizate direct pe pământ.



Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activitatii de salubrizare 
menajera în orașul de pe raza teritoriala a asociației au diverse nevoi, care vor fi 
analizate în cele ce urmeaza.

a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare

- sa circule pe străzi curate

- sa se plimbe si sa se recreeze în parcuri curate

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

b) Asociația are ca obiective:

- îmbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor asociației prin promovarea 
calitatii si eficientei serviciului public de salubrizare;

- creșterea calitatii vieții cetățenilor asociației prin stimularea mecanismelor 
economiei de piața, realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, atragerea 
investițiilor profitabile pentru comunitatea asociației ;

- dezvoltarea durabila a serviciului care sa asigure protecția mediului înconjurător;

- organizarea serviciului public de salubrizare astfel încît sa satisfaca nevoile 

populației, ale instituțiilor publice si agentilor economici de pe raza asociației;

- realizarea serviciului de salubrizare menajera de calitate cu costuri minime, pe un 
număr cât mai mare de străzi, până la acoperirea întregii raze teritoriale ale 
asociației.

c) Prestatorul de Servicii de Salubrizare:

- realizarea indicatorilor tehnico economici si asigurarea continuității serviciului de 
utilitati publice;

- prestarea serviciilor în condiții de calitate.

d) Instituții ale Statului - toate instituțiile menționate mai sus Garda de Mediu, 
Agenția de Protectie a Mediului , Direcția de Sanatate Publica Vrancea, A.N.R.S.C. 
sunt interesate de:

- îmbunatatirea calitatii vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igiena;

- protejarea mediului înconjurător;



- înlăturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de 

deșeuri;

- protecția stării de sanatate a locuitorilor asociației.

B. Beneficiile delegării gestiunii, prin atribuire directa, unui operator regional:

Situația viitoare (în urma delegării)

1. Costul serviciilor.

Prin delegarea serviciului, prin atribuire directa, unui operator regional se va putea 
obține raportul optim între tarife mici si calitatea ridicata a serviciului de 
salubrizare.

2. Calitatea serviciilor.

a) In contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se vor stabili 
criterii de performanta, care vor înlesni evaluarea de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatiilor Focsani si Golești a 
calitatii serviciilor realizate. In plus vor fi stabilite penalizări care vor motiva 
delegatul sa salubrizeze adecvat domeniul public. De asemenea, delegatul va trebui 
sa constituie o garanție de buna execuție a serviciilor sale.

b) Dotările tehnice : operatorul regional CUP SALUBRITATE S.A. va trebui sa 
utileze parcul de mașini cu noi mașini performante pentru reducerea gradului de 
poluare de pe raza asociației; precolectarea deșeurilor biodegradabile si inerte se va 
realiza in europubele asigurandu-se un nivel ridicat de siguranța si curățenie in 
zonele de precolectare. Colectarea se va realiza cu utilaje cu sistem închis, ce nu va 
permite imprastierea deșeurilor in timpul transportului. Prin creșterea nivelului 
calitativ al serviciului de salubrizare, asociația va beneficia de o imbunatatire a 
calitatii mediului si implicit a sanatatii populației. Prezentul studiu propune si 
indicatorii de performanta si de evaluare care sunt trecuti in regulamentul de 
funcționare a serviciului.

c) Organizarea operatorului regional de salubrizare : sa califice personalul pentru 
motivarea bunei performante a acestuia.



3. Cantitatea serviciilor. Avantajul delegării serviciului de salubrizare îl constituie 
posibilitatea obținerii unui tarif avantajos pentru o calitate mare, ca urmare a 
implementării sistemului de colectare selectiva a deșeurilor.

VI. Investițiile necesare pentru modernizare sau extindere

Din chestionarele de evaluare a calitatii serviciului de salubrizare , din audiente, din 
reporortaje etc realizate rezulta ca, pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor de 
salubrizare, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 
Salubriazare ar trebui sa faca investiții pentru:

1. Realizarea unui program de mediatizare a problemelor pe care le întâmpina 
asociația de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 
localitatiilor Focsani si Golești, județul Vrancea din cauza depozitarilor clandestine 
de deșeuri, a furturilor, distrugerii pubelelor prin care sa se evidențieze costurile pe 
care le are asociația cu organizarea activitatilor de salubrizare ;

2. Realizarea unui program de mediatizare, conștientizare si educare a populației cu 
privire la colectarea selectivă.

3. Modernizarea parcului de mașini si utilaje specifice în vederea prestării unui 
serviciu de calitate, conform indicilor de performantă:

La începutul perioadei delegării gestiunii sunt necesare următoarele investiții pentru 
modernizarea parcului de mașini si utilaje: tocător vegetale/copertina tocător 
vegetale; presa brichetat; finisor asphalt - S.H.; concasor betoane; autogunoiera 
pentru case, autogunoiera, compactoare - cont.3,6 m.c., extindere hala reparație, 
construcție magazie reciclabile.

Plecând de la premisa că serviciul public de salubrizare ar fi prestat de către 
asociație, se poate ușor constata că investițiile necesare ar putea fi suportate cu greu 
de către asociația de dezvoltare intercomunitara.

Stabilirea nivelului minim al redeventei si modalitatea de calcul al acesteia.

Nivelul redeventei anuale va fi stabilit în contractul de delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare .



Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea contractului de delegare

Legislația în domeniul serviciilor publice de salubrizare, este reprezentată

de:

-Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice;

- Legea 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților,;

Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social si legate de protecția 
mediului, respectiv au fost prezentate interesele principalelor grupuri de interese, 
considerăm ca fiind oportună delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, 
prin atribuire directa, unui operator regional pe raza teritoriala a asociației.

Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare se efectuează in condițiile prevăzute de 
Legea 51/2006:

Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților se face in 
conformitate cu legislația in vigoare, in condiții de transparenta, imparțialitate si 
competitivitate, prin următoarea modalitate ; prin contract de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, prin atribuire directa unui operator regional.

Delegarea serviciului de salubrizare, prin atribuire directa, oferă următoarele 
garanții :

- pentru operatorul regional CUP SALUBRITATE S.A. - posibilitatea 
recuperării investițiilor pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului si a 
folosinței bunurilor aparținând domeniului public ;

-pentru asociație :

- impunerea si realizarea indicatorilor de performantă a serviciului public de 
salubrizare ;

obținerea redeventei ca venit la bugetul asociației ;
- patrimoniul public ce face obiectul delegării va fi întreținut, modernizat si 

retumat la sfârșitul perioadei de delegare a gestiunii;
- are opțiunea ca la sfârșitul perioadei de concesiune să-si manifeste intenția 

de cumpărare a bunurilor care aparțin operatorului.

Durata estimată a delegării de gestiune către operatorul regional CUP 
SALUBRITATE S.A.



Durata estimata a contractului

Durata estimata a contractului este de 5 ani, dar numai mult pana Ia 
implementarea sistemului integrat de deșeuri in județul Vrancea.

Delegarea serviciilor de salubrizare se va face conform cu Legea 51/2006, Legea 
101/2006, modificată si completată ulterior.

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului

Termenul propus pentru încheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare este de 6 luni.

2. Indicatorii de Performanță

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, la 
nivelul utilizatorului, aprobați.

Indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate 
de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților avându-se în 
vedere:

> continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

> adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;

> excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

> respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecției mediului și al 
sănătății populației;

> implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății 
și securității muncii.

Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele 
activități:

> contractarea serviciilor de salubrizare;

> măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;



> îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

> menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapida 
și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin 
fiecărei părți;

> soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 
salubrizare;

> prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultantă.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie sa 
asigure:

> evidenta clară și corectă a utilizatorilor;

> înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea 
contravalorii serviciilor efectuate;

> înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a 
acestora.

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale 
instituțiilor publice și ale agenților economici și vor asigura:

> îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

> promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;

> dezvoltarea durabilă a serviciilor;

> protecția mediului înconjurător.

Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare.

Activitatea serviciului de 
salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minimă a 

indicatorului



Colectarea separată a 
deșeurilor municipale 

prevăzute la art.17 alin.(1) lit. a 
din Legea 211/2011 privind 

regimul deșeurilor

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca 
procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri 
de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile municipale colectate separat 
reprezintă cantitatea acceptată într-un an 
calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se 
calculează pe baza determinărilor de compoziție 
realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa 
determinărilor de compoziție a deșeurilor 
municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din deșeurile municipale se 
consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 
și 60% pentru anul 
2021

70% începând cu
anul 2022

Colectarea și transportul 
deșeurilor provenite din 

locuințe, generate de activități 
de reamenajare și reabilitare 
interioară și/sau exterioară a 

acestora.

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, 
generate de activități de reamenajare și reabilitare 
interioară și/sau exterioară a acestora, predată 
pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 
valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, 
rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de 
transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri 
provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau 
exterioară a acestora colectate (%).

minimum 70% din 
cantitatea de deșeuri 
provenite din 
activitățile de 
construcții în anul 
2020.

3. Redeventa
9

La stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare 
valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și 
puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități 
publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod 
transparent și nediscriminatoriu.

Valorile activităților serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza 
cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a 
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a 
costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, 



a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de 
profit. Valorile activităților specifice pentru serviciul de salubrizare trebuie sa asigure atât 
viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciului, cât și interesele utilizatorilor.

4. Concluzii

în conformitate cu art. 12 din Legea 101/2006, actualizată, și ținând cont de condițiile 
actuale, respectiv faptul ca SMID la nivel județului Vrancea nu a devenit operațional, de 
problemele sociale, și de impactul asupra mediului se recomandă ca serviciul de 
salubrizare să fie gestionat direct prin intermediul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A
LOCALITĂȚILOR FOCSANI SI GOLEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA

De asemenea, prin incredințarea gestiunii directe poate dezvolta serviciul de 
salubrizare prin raportare la nevoile cetățenilor și poate asigura respectarea principiilor 
care se referă la aspectele sociale ale Asociației, cum ar fi:

> responsabilitatea față de cetățeni; - nediscriminarea și egalitatea de tratament 
al tuturor utilizatorilor serviciului de salubritate;

> transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

> evidența exactă asupra cantităților de deșeuri;

> imbunătățirea și adaptarea serviciului de salubrizare la particularitățiile și 
nevoile fiecărei unități admnistrativ-teritoriale membre în cadrul asociației;

Prin gestiune directă, Asociația are control total în ceea ce privește monitorizarea 
gestionării deșeurilor și, deasemenea va deține controlul final asupra derulării serviciului, 
având posibilitatea de a desființa contractul de delegare în momentul intrării în vigoare a 
Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în județul Vrancea

PREȘEDINTE ASO(țlATIE^ ÎNTOCMIT,

ALEXANDRU ZAR CONSILIER JURIDIC

VLASE GABRIELA


