Anexa nr. 1 la HCL nr. 146/2019
STUDIU DE OPORTUNITATE
privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare - Vulcan

I.

Abordarea studiului de oportunitate

Consiliul Local al municipiului Vulcan are competente exclusive in ceea ce priveste
infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare al orașului, avand
totodata obligatia de a crea conditiile pentru eficientizarea structurilor institutionale si a
sistemelor aferente furnizării serviciului de salubrizare la nivelul orașului.
Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si
eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare asupra bunurilor apartinand
patrimoniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale aferente infrastucturii
serviciului este atributia Consiliului Local al municipiului Vulcan.
Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea,
monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de salubrizare a
localităţilor este stabilit prin Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi
completată prin Legea nr. 99/2014. Dispoziţiile acestei legi se aplică serviciului public de
salubrizare organizat la nivelul unităților administrativ teritoriale ale localităților.
În temeiul dispoziţiilor acestui act normativ, serviciul public de salubrizare se înfiinţează,
se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale şi are drept scop realizarea serviciului de salubrizare
pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor.
Serviciul de salubrizare se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare
specifice, denumită sistem public de salubrizare.
Sistemul public de salubrizare al municipiului Vulcan este alcătuit dintr-un ansamblu
tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate
prestării serviciului de salubrizare.
Gestionarea serviciului de salubrizare, respectiv exploatarea şi funcţionarea sistemelor
aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în
vigoare şi în funcţie de:
a) nevoile comunităţilor locale;
b) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c) starea sistemelor de salubrizare existente;
d) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a
înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
Gestiunea serviciului de salubrizare se organizează şi se realizează în următoarele
modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive,
în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit
toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea
serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor
de utilităţi publice aferente acestora.
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Limitele raspunderii autoritatilor publice locale difera dupa tipul de gestiune ales. In cazul
gestiunii directe autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativteritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si
responsabilitatile ce le revin cu privire la prestarea serviciului de utilitati publice.
Ca urmare a modificării Legii serviciilor comunitare de utilități publice, prin Legea
nr.225/23.11.2016, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept
public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care
potfi:
a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică,
înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate
de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
De asemenea, conform art. VII din Legea nr. 225/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 942/23 noiembrie 2016, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, autorităţile administraţiei publice locale au obligația de a proceda la reorganizarea
compartimentelor funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de
specialitate a primarului sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, în servicii publice de
interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor
judeţene, după caz.
Prin urmare, în vederea conformării la noile cerinţe legislative se impune înființarea
“Compartimentului de Salubrizare”, compartiment fără personalitate juridică din structura
aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan , județul Hunedoara , în Serviciul
Public de Salubrizare - Vulcan .– serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea
Consiliului Local al municipiului Vulcan.
Indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului acesta se va realiza doar de către un
operator licențiat A.N.R.S.C.
Astfel Serviciului Public de Salubrizare - Vulcan îi revine obligația de a solicita și obține
de la ANRSC licența pentru prestarea serviciului, în termen de 90 zile de la data adoptării
hotărârii de dare în administrare.
Autoritatile administratiei publice locale au competente partajate cu autoritatile
administratiei publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente în ceea ce priveste
reglementarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice.
În exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilitati
publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarâri în legatura cu:
a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a
programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente,
precum si a programelor de înfiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, în scopul realizarii
acestora într-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a
localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
d) alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea în administrare
sau, dupa caz, concesionarea sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora;
e) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea
metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice împreuna cu autoritatile de reglementare competente, prin raportare la
operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice:
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g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finantarea programelor de investitii
în vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor existente;
i) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru
de furnizare/prestare ori a altor reglementari cadru elaborate si aprobate de autoritatile de
reglementare competente;
j) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare
competente;
k) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de
utilitati publice, dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare
competente;

DESCRIEREA SISTEMULUI DE SALUBRIZARE
Prezentare generala
Prin salubrizare, în contextul legislației actuale se înțelege totalitatea operațiunilor și
activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, pentru satisfacerea
nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale.
Principiile de organizare și funcționare a serviciilor de salubrizare a localităților, ca parte
componenta din sfera serviciilor comunitare de utilități publice sunt:
➢ protecția sănătății populației;
➢ autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
➢ responsabilitatea față de cetățeni;
➢ conservarea și protecția mediului înconjurător;
➢ asigurarea calității și continuității serviciului;
➢ tarifarea echilibrată, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
➢ nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor ;
➢ transparenta, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
➢ administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor
publice;
➢ securitatea serviciului;
➢ dezvoltarea durabilă.
Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, la nivelul
utilizatorului, aprobați de Consiliul Local.
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
populatiei;
➢ implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și
securității muncii.
Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera 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;
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➢ 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.
Activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de Municipiul Vulcan
cuprind:
- colectarea separată şi transportul deşeurilor similare provenite din activităţi
comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, și a deșeurilor provenite
din locuințe generate din activități de reamenajare și reabilitare a interioară și/sau exterioară a
acestora, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii
şi
acumulatori;
- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe generate de activități de
reamenajare și reabilitarea interioară și/sau exterioară a acestora;
Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;

FINANȚAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se
asigură prin încasarea de la utilizatori a contravalorii prestației.
Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de salubrizare se stabilesc, se ajustează şi se
modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform normelor
metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.
Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului de salubrizare se face de către
operator, astfel încât structura şi nivelul acestora:
a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea
mediului, precum şi sănătatea populaţiei;
d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e) să garanteze continuitatea serviciului.
Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică gestiunea
directă a serviciului de salubrizare al municipiului Vulcan
Veniturile proprii ale localităţii sunt provenite din impozite şi taxe care sunt direcţionate
în principal către infrastructură.
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Prin menținerea formei de gestiune directă serviciului de salubrizare al orașului, se
urmăreşte:
- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
- transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele,
utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului
şi sănătăţii populaţiei.
Investițiile necesare pentru modernizarea, extinderea, îmbunătățirea calitativa
si cantitativa a serviciului, precum si a condițiilor sociale si de mediu.
În vederea asigurării continuităţii serviciului, Consiliul Local al municipiului Vulcan,
păstrează responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării
sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop
se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director
de perspectivă.
Aspecte institutionale
Consiliul Local al municipiului Vulcan, are competente exclusive in ceea ce priveste
infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare al orașului, avand
totodata obligatia de a crea conditiile pentru eficientizarea structurilor institutionale si a
sistemelor aferente prestarii serviciului de salubrizare la nivelul orașului.
Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si
eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare asupra bunurilor apartinand
patrimoniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale aferente infrastucturii
serviciului este atributia Consiliului Local al municipiului Vulcan,.
Limitele raspunderii autoritatilor publice locale difera dupa tipul de gestiune ales. In cazul
gestiunii directe autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativteritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si
responsabilitatile ce le revin cu privire la prestarea serviciului de utilitati publice.
In cazul gestiunii delegate competentele si responsabilitatile proprii privind prestarea
serviciilor de salubrizare se transfera unuia sau mai multor operatori.
Fundamentarea menținerii gestiunii directe
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi
administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele
modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâre a
consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a
asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în funcţie de natura şi starea serviciului, de
necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă
ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de
utilităţi publice.
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Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi gestionarea serviciului de salubrizare se
fundamentează în baza unor studii de specialitate care vor analiza urmatoarele elementele:
a) nevoile comunităţilor locale;
b) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c) starea sistemelor de salubrizare existente;
d) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a
înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
Soluţia optimă se va adoptai după consultarea utilizatorilor.
A. GESTIUNEA PROPRIE
Cadrul legal
Cadrul legal specific al gestionarii in regim propriu al serviciului de salubrizare este dat de:
➢ Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor
➢ Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice.
Operatorul in gestiune proprie poate avea urmatoarea situatie de management:
➢ organizare ca serviciu public cu personalitate juridică, sau
➢ organizare ca societate pe actiuni, detinuta 100% de consiliul local.
Avantaje
➢
➢
➢
➢

Mentinerea responsabilitatii operatorului fata de populatia deservita;
Posibilitatea sustinerii populatiei sarace de catre autoritatea publică locală;
Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii;
Accesul la fonduri europene destinate autoritatilor publice - fonduri externe
nerambursabile, Fonduri Structurale - supuse unor conditionalitati, .
➢ Leasing - in special pe termen scurt;
➢ De asemenea, bugetul local nu va fi afectat de menținerea gestiunii directe, mai mult
decât în carul gestiunii delegate, întrucât aceasta entitate va funcționa cu personalitate
juridică și buget propriu și nu există riscul fluctuaţiei alocaţiei bugetare în condiţiile
transferurilor posibile în cadrul aceluiaşi buget spre alte sectoare pe bază de evaluare a
posibilităţilor.
➢ Avantajele acestei soluții sunt însă foarte mari pentru populație, care ar beneficia pe lângă
o contractare directă a serviciilor și de o micșorare a tarifului cu 19%, cât este acum taxa
pe valoare adăugată. Și Primăria ar avea un avantaj: toate încasările ar trece prin conturile
sale, astfel că își va putea gestiona singură investițiile și oportunitatea lor.
➢ Cealaltă soluție, gestiunea delegată este cea prin care se desemnează un operator în urma
unei proceduri de delegare gestiune (licitație publică deschisă). Dacă edilii vor merge pe
ea sunt obligați de lege să organizeze o licitație publică pentru selectarea operatorului
local. Este foarte posibil ca la această licitație să se înscrie și companii care vor practica
tarife greu de suportat de populația municipiului Vulcan, soluție pe care locuitorii nu o
doresc.
Dezavantaje:
➢ În cazul gestiunii directe, realizată prin servicii specializate, localitatea îşi asumă în
întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea şi controlul serviciului public . Dar nu
putem omite că în această situaţie pot apărea o serie de dezavantaje. Avem în special în
vedere producerea unor mutaţii în centrul de greutate al preocupărilor primarului sau
viceprimarului către problemele cotidiene ale gestiunii serviciilor organizate şi gestionate
sub această formă, dar acest risc nu va exista întrucât aceste serviciu va avea autonomie
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funcțională și financiare, sarcinile de conducere fiind strict ale șefului serviciului care va
fiind numit prin concurs. Această formă exclude pentru o perioadă de timp orice
modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de mutaţiile politice care se
produc în cadrul organului local ales.

B. GESTIUNEA DELEGATA
Avantaje
➢ Parametrii serviciilor si necesarul de investitii clar definite in contract, cu mecanisme care
impun ca majoritatea riscurilor de executie si exploatare sa treaca la operator;
➢ Consiliul Local al municipiului Vulcan, transfera sarcina investitiilor si - potential finantarii catre operatorul pentru partea ce ii revine;
➢ Consiliul Local
al municipiului Vulcan se va ocupa de funcția sa de
reglementator/supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse in contract, si nu
de gestiunea directa a serviciului;
➢ Consiliul Local al municipiului Vulcan va avea dreptul la control final asupra derularii
serviciului, avand posibilitatea de a anula delegarea de gestiunea in cazul in care
operatorul are activitate defectuoasa persistenta - sunt necesare clauze de penalizare si
reziliere prevăzute in contract;
➢ Consiliul Local al municipiului Vulcan va avea flexibilitate si dreptul de a face modificări
unilaterale, deși se prevăd si compensații specifice in contractele bilaterale de operator
cu clauza de compensare.
Dezavantaje:
În contractul de concesiune trebuie precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor
fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: a) bunurile de retur care au făcut
obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de
sarcini şi care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea
contractului de concesiune; b) bunurile de preluare care sunt bunurile ce au aparţinut
concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii şi care, la expirarea
contractului de concesiune, pot redeveni concedentului, în măsura în care acesta din urmă îşi
manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu
valoarea contabilă actualizată, conform dispoziţiilor caietului de sarcini; c) bunurile proprii care,
la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. În vederea
delegării serviciului public sunt necesare următoarele etape: pregătirea elaborarea, negocierea şi
încheierea contractului.
Acestea diferă în funcţie de natura serviciului şi de condiţiile concrete existente în
comunitatea respectivă.
Indiferent care sunt acestea, contractul trebuie să ţină cont de aspecte cum ar fi: unitatea
de exploatare a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina
colectivităţii; responsabilitatea şi modalitatea de finanţare a cheltuielilor de capital, de întreţinere,
renovare şi modernizare; durata contractului; condiţiile şi garanţiile cu privire la calitatea
serviciului; responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul şi modificarea tarifelor;
modalitatea de remunerare a unităţii prestatoare; modalitatea de control a mecanismelor
financiare precum şi a profitului unităţii prestatoare; ce pârghii poate folosi comunitatea pentru
realizarea controlului serviciului; modalitatea de încetare a contractului şi procedurile de
restituire a lucrărilor şi garanţiilor.
Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităţilor administraţiei
publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciul de salubrizare privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului,
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respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de salubrizare şi nu exclude responsabilităţile
şi dreptul acestora, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, de a
supraveghea şi de a controla:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori;
b) calitatea şi eficienţa serviciului furnizat/prestat şi respectarea indicatorilor de performanţă
stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii;
c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau
modernizare a sistemului de salubrizare încredinţat prin contractul de delegare a gestiunii;

Concluzii:
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea serviciilor comunitare de utilități
publice nr.51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare autorităţile
administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor
de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au
posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare
în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din
competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi
publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice,
în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Se apreciază că menținerea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al municipiului
Vulcan asigură posibilitatea dezvoltării şi modernizării sistemului de salubrizare, creează un
control direct al Consiliului Local, asigură un grad de suportabilitate mai bun al cetățenilor
orașului, în ceea ce privește tariful practicat şi asigură participarea cetăţenilor la îmbunătăţirea
activităţii de salubrizare.
Având în vederea analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situaţiei
actuale a sistemelor publice de salubrizare, precum si a obiectivelor strategiei de dezvoltare a
serviciilor, este evident că menținerea gestiunii directe a serviciului de salubrizare prin
intermediul unui Serviciului de Salubrizare organizat în subordinea Consiliului Local al
municipiului Vulcan reprezintă soluţia optima pentru obţinerea celui mai bun raport calitate/cost
pentru serviciile prestate, din următoarele considerente:
- operatorul astfel înființat are personal adecvat pentru a presta servicii de calitate,
deoarece preia o parte din salariații ce deserveau compartimentul de salubrizare din cadrul
primăriei, pe viitor existând posibilitatea generării de noi locuri de munca.
- costuri fixe de exploatare ce pot fi repartizate pe un număr mic de clienți si menținerea
implicit a unor tarife ce pot fi suportate cu ușurința de utilizatori (locuitorii municipiului Vulcan).
În concluzie, putem afirma că gestiunea directă, prin servicii specializate ale consiliilor
locale este recomandată și se mulează comunităţilor mici, așa cum este cazul municipiului
Vulcan precum şi în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter
administrativ-bugetar.
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