ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.18 din 19 aprilie 2019 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare a activității de
colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând expunerea de motive nr.99/15.02.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
atribuirii contractului de delegare a activității de colectare separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Naidăş;
În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în
speţă art.31 alin.1, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevedrile Legii
nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, ale Legii
nr.384/2013privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și
completarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Mai având în vedere:
- dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu
modificările și completările ulterioare;
- dispozitiile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările și completările
ulterioare;
- dispozitiile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările
ulterioare;
- dispozitiile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozitiile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor
de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozitiile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;
- dispozitiile Ordinului nr.82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- dispozitiile H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deseurilor;
- dispozitiile Legii nr.225/2016 pentru pentru modificarea și completarea Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006;

Analizând Hotărârea nr.2 din 11.02.2019 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Naidăș privind luarea măsurilor de urgenţă pentru Colectarea și depozitarea gunoiului menajer de
la populație și de pe domeniul public al comunei Naidăș
Luând în considerare faptul că în comuna Naidăș nu se mai colectează gunoiul menajer de
la populație deoarece deponeele din județul Caraș-Severin au fost închise sau activitatea acestora a
fost suspendată la fel și depozitul din zona Orașului Oravița precum și faptul că S.C. IONELA
S.R.L. Moldova-Nouă nu mai colectează gunoiul menajer de pe raza comunei Naidăș din 10
ianuarie 2019, astfel încât populația comunei Naidăș se vede nevoită să depoziteze gunoiul
menajer pe domeniul public al comunei Naidăș fiind posibilă iscarea unor focare de infecție pe
raza comunei
În conformitate cu reglementările art.11, 12 şi 13, ale art.36 alin.2 lit.e alin.6 şi alin.7 lit.c,
art.45, art.81 alin.(2) lit.f, art.115, alin.(1) lit.b, şi a art.123 alin.(2) din Legea nr.215 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aprobă, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, atribuirea
Contractului de prestare a serviciului de salubrizare S.C B.C.A VIO SERVICE S.R.L, cu sediul
principal în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei, Nr.220X, judeţul Mehedinti, înmatriculată
la Registrul Comertului Mehedinți, sub numărul J25/345/2009, reprezentată prin ROBU
CICERONE FLORINEL , având funcţia de Director Comercial.
Art.2. – Se aprobă contractul privind prestarea serviciului de salubrizare conform anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se aprobă tarifele prevăzute în Contract, tarife în care este cuprinsă colectarea
deșeurilor de la populație comunei Naidăș precum și transportul si eliminarea acestora la un
deponeu autorizat.
Art.4. – Se aprobă indicatorii minimi de performanță conform Anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. – Se aprobă determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri menajere, nesortate,
generate într-o localitateconform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Se aprobă volumul total de deşeuri menajere nesortate ce urmează a fi transportate
conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. – Se aprobă determinarea numărului de recipiente pentru precolectarea deşeurilor
menajere nesortate conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. – Se aprobă necesarul minim de mijloace de transport pentru colectarea şi
transportul deşeurilor menajere conform Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.9. – Se aprobă lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere şi
dotarea acestora conform Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. – Se aprobă Graficul de colectare a deşeurilor menajere, nesortate sau a celor
biodegradabile, de la utilizatori, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice conform Anexei
nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. – Se aprobă Studiul de oportunitate conform Anexei nr.9 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.12. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data comunicării, suspendă prevederile
celorlalte hotărâri ale Consiliului Local al comunei Naidăș privitoare la salubrizarea comunei

Naidăș, și este valabilă până la intrarea în normalitate a serviciilor de salubrizare din zona
adiacentă a orașului Oravița.
Art.13. – Se mandatează domnul Tiberiu VINCU – Primarul comunei Naidăş, să semneze
în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Naidăş Contractul de prestări servicii cu S.C
B.C.A VIO SERVICE S.R.L, cu sediul principal în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei,
Nr.220X, judeţul Mehedinti, înmatriculată la Registrul Comertului Mehedinți, sub numărul
J25/345/2009, reprezentată prin ROBU CICERONE FLORINEL, având funcţia de Director
Comercial.
Art.14. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
compartimentele din cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Naidăș.
Art.15. – Prezenta hotărâre este valabilă până la revocare.
Art.16. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare se
abrogă.
Art.17. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.18. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi
ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliului Județean Caraș-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- S.C B.C.A VIO SERVICE S.R.L
NAIDĂŞ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NR.18
Daniel BOBIC
DATA 19.04.2019

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 19
aprilie 2019, sistem de vot liber, cu un număr de 9 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi
,,împotrivă”.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

CONTRACT
de delegare a activității de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori
Încheiat ca urmare a unei proceduri de achiziție publică directă prevazută de Legea nr. 98/2016
Nr. ________din _____________
CAPITOLUL I
Părţile contractante
Art. 1.- ComunaNAIDĂȘ, cu sediul în NAIDĂȘ, jud. CARAȘ-SEVERIN, avand codul unic de
inregistrare 3227521, reprezentata prin domnul VINCU TIBERIUavand funcția de Primar, în calitate de
delegatar,
și
S.C B.C.A VIO SERVICE S.R.L. , având codul unic de înmatriculare RO26119987, cu sediul principal
în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei, Nr.220X, judeţul Mehedinți, înmatriculată la Registrul
Comerțului Mehedinți, sub numărul J25/345/2009, reprezentată prin ROBU CICERONE FLORINEL,
având funcţia de Director Comercial, în calitate de delegat, au convenit să încheie prezentul contract de
delegare a activității de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori cu
respectarea următoarelor clauze:
CAPITOLUL II
Obiectul contractului
Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea activităţii de colectare separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie
şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără aaduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
Art. 3.- Delegatul va presta activitateade colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale
şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără aaduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori pe teritoriul administrativ al comunei NAIDĂȘ, județul CARAȘ-SEVERIN, respectiv
localitățile aparținătoare, după cum urmează:
a) activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori la persoanele
fizice, de la punctele de colectare situate în dreptul gospodăriilor, în număr de cca. , numărul lor fiind
estimat, putându-se modifica în perioada contractului;

b) activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori la persoanele
juridice, de la punctele de colectare situate la sediul sau punctele de lucru ale agenților economici și
instituțiilor publice;
c) colectarea și transportul deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare de pe domeniul public sau privat
al comunei, ori colectate din coșurile de deșeuri montate pe străzi, șanțuri marginale, drumuri laterale;
d) activitatea de colectare şi transport a deşeurilor vegetale din locuinţe, generate de activităţi de toaletare
a acestora, de la locurile unde se desfășoară lucrări de toaletare vegetala sezoniera;
e) activitatea de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor reciclabile colectate selectiv
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere de la locurile
de unde se solicită de către producătorii deșeurilor.
Art. 4.-a) Prezentul contract de delegare aactivității de colectare separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori s-a încheiat pentru un număr de 1102 de persoane, (cca. 497 de
gospodării) și pentru un număr de 9 de agenți economici și instituții publice.
b) Cantitatea de deșeuri menajere și asimilabile celor menajere este de cca. _______ mc deșeu
necompactat pe lună, adică cca. ________ mc deșeu necompactat pe an.”
Art.5.- a) Contractul de delegareaactivităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice,
baterii si acumulatori,se incheie pe o perioada de 12 luni de la data incheierii acestuia;
b) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
1. prin acordul scris al părţilor;
2. prin denunţare unilaterală de delegatar, cu un preaviz de 30 dezile, după achitarea la zi a tuturor
debitelor datorate către delegat;
3. prin denunţare unilaterală de către delegat, în cazul neachităriicontravalorii serviciilor prestate în
termen de 30 de zile calendaristice dela data expirării termenului de plată a facturii;
4. prin reziliere;
5. în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/saufaliment al delegatului.
c) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unuipreaviz adresat delegatarului şi se poate
pune în aplicare după 15 zilelucrătoare de la data primirii acestuia de către delegatar.
Art. 6.- Prezentul contract are ca anexe obligatorii, care fac parte integrantă din acesta, următoarele
documente:
1) caietul de sarcini cu anexele sale;
2) oferta tehnică și financiară a delegatului;
3) indicatorii tehnici privind îndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri
municipale eliminate prin depozitare, conform prevederilor Anexei nr. 7 la OUG nr. 74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a OUG nr. 196/2004 privind
Fondul pentru mediu.
CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile delegatului
Art. 7. - Delegatul are următoarele drepturi:
a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate,corespunzător tarifului aprobat de
autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate
şiaprobate de A.N.R.S.C.;
b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentruneplata la termen aobligaţiilor bugetare, în
cazul neachitării facturilor latermen;
c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestăride servicii;

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de precolectare, colectare si transport a deseurilor
municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim
special, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;
e)să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privindrezilierea contractului, considerarea
delegatarului ca fiind fără contract şiobligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel
decazuri;
f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă;
g)sa incaseze contravaloarea recipientelor de precolectare deteriorate, distruse sau sustrase, pe durata
derularii contractului; recipientele sunt predate in baza unui proces-verbal de predare-primire.
h) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului catre delegatar, fara plata unei penalizari cu un preaviz
de 5 zile in cazul care delegatarul nu isi indeplineste obligatia de plata a facturilor in termenul legal.
i) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de
autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi
aprobate de A.N.R.S.C. Contravaloarea serviciilor de colectare și transport al deșeurilor menajere
conform art.12.(d) se achită de autoritatea administrației publice locale.
Art. 8. - Delegatul are următoarele obligaţii:
a) să asigure prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori, conform prevederilor contractuale şi cu respectarearegulamentului cadru al serviciului de
salubrizare, prescripţiilor, normelor şinormativelor tehnice în vigoare;
b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile dereglementare şi autorităţile
administraţiei publice locale;
c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şiprecizaţi în
regulamentul cadru al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească înmod continuu calitatea serviciilor
prestate;
d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările delegatarului şi să iamăsurile care se impun în vederea
rezolvării acestora, în termen demaximum 30 de zile;
e) să presteze activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatorila toţidelegatarii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care arehotărâre de dare în
administrare sau contract de delegare a gestiunii;
f) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţămajoră, aşa cum sunt acestea definite
prin lege;
g) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să leînlocuiască în termen de maximum două zile de
la constatare sau de lasesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;
h) să plătească penalizări în cuantum de 0.1% pe zi din valoareafacturii curente pentru:
1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;
2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitateprevăzuţi în contract;
3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervaluluianunţat;
4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite princontract;
i) să doteze punctele de precolectare cu recipiente de colectare, prinamplasarea acestora în locurile special
amenajate stabilite de autorităţileadministraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport
pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asiguracapacitatea de înmagazinare necesară pentru
intervalul dintre douăridicări consecutive;
j) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentrucolectarea separată a diferitelor tipuri de
materiale conţinute în deşeurilemunicipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care
suntdestinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folieadezivă, conform prevederilor
legale în vigoare;

k) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărireanumărului de recipiente sau
containere, în cazul în care se dovedeşte căvolumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri
municipale înafara lor;
l) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilormunicipale, pentru a evita folosirea acestora fără
drept, cu un marcaj deidentificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca prin aceastăoperaţie să nu
rămână urme vizibile;
m) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipatepentru transportul deşeurilor menajere;
n) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite;
o) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurilemunicipale amplasate lângă containerele de
colectare, şi să lase în starede curăţenie spaţiul destinat depozitării;
p) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitareşi deşeuri din construcţii, acestea vor
fi colectate separat, după caz,înştiinţând în scris delegatarul despre acest fapt şi despre sumasuplimentară
ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;
q) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul deunde au fost ridicate. Toate operaţiunile
vor fi efectuate astfel încât să seevite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru delegatar;
r) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare anual
s) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pedomeniul public şi să asigure
desfăşurarea corespunzătoare aprogramelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conformprogramelor
aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;
t) să aducă la cunoştinţa delegatarilor modificările de tarif şi alteinformaţii necesare, prin adresă ataşată
facturii şi prin afişare ladelegatari.
u) prezentare document depozitare si reclicare deseuri conform anexei 6 din OUG 196/2005
v) Să dețină licență eliberată de ANRSC, potrivit art. 29 alin. 5 și 6, art. 33, art.35 alin.1, art. 38 alin. 1 și
3 din Legea nr. 51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
x) Să dețină autorizație de mediu conform prevederilor art.2, pct. 9, coroborat cu art. 12 din OUG nr.
195/2005, actualizată, privind protecția mediului;
y) Să îndeplinească indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu
anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute în OUG nr. 74/2018.
z) Să suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi
depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contract.”
CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile delegatarului
Art. 9. - Delegatarul are următoarele drepturi:
a)accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile
contractului de prestare;
b) să i se presteze activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract;
c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului deprestare, despăgubiri sau compensaţii
pentru daunele provocate de cătredelegat prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori
prinprestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilortehnici stabiliţi prin contract sau
prin normele tehnice în vigoare;
d)să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celeicompetente orice deficienţe constatate în
sfera activităţii de precolectare, colectare si transport adeşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând
înlăturarea acestora,îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.
e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie
şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, despre deciziile luate înlegătură cu acest serviciu de către
autorităţile administraţiei publicelocale, A.N.R.S.C. sau delegat, după caz;
f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresatedelegatului sau autorităţilor
administraţiei publice locale cu privire laneîndeplinirea unor condiţii contractuale;
g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unorasociaţii reprezentative, autorităţilor
administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau
reparăriiunui prejudiciu direct ori indirect;
h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilorcontractuale;
i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativpentru colectarea selectivă a
deşeurilor municipale;
j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.
Art. 10. -Delegatarul are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şiclauzele contractului de prestare
aactivităţii de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitatecu prevederile contractului de
prestare a activităţii de colectare adeşeurilor municipale;
c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare adeşeurilor la punctele de colectare;
d) să comunice în scris delegatului, în termen de 10 zile lucrătoare,orice modificare a elementelor care au
stat la baza întocmiriicontractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea,modificarea
numărului de persoane se comunică de către delegatartrimestrial, dacă este cazul;
e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectăriideşeurilor menajere;
f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor deprecolectare, în cazul deteriorării
acestora din vina dovedită adelegatarului;
g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile,rezultate din gospodăriile proprii sau din
activităţile lucrative pe care ledesfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate
dedelegatul serviciului de salubrizare în acest scop;
h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite deautoritatea locală şi de direcţia de
sănătate publică teritorială;
i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/caurmare aexecuţiei unor lucrări
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care suntdotate punctele de colectare, în
conformitate cu sistemul de colectare convenit de delegat cu autorităţile administraţiei publice locale
şistabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în
recipientul de colectare destinatspecial în acest scop;
k) să primească, la cerere, de la delegat pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor
reciclabile;
l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se
depozitează deşeurilemunicipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;
m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al
sănătăţii oamenilor şi al protecţieimediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut
şirăspândirea de deşeuri;
n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri dincategoria celor cu regim special (periculoase,
toxice, explozive),animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor saucurăţarea şi întreţinerea
spaţiilor verzi ori provenite din îngrijirimedicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate
dedirecţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;
o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le auîn folosinţă din domeniul public, dacă
este cazul, şi să nu efectuezeactivităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin carepot
produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;
p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectareal autovehiculelor destinate acestui
scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

CAPITOLUL V
Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de
colectare a deşeurilor municipal
Art. 11. - Colectarea deşeurilor municipale se va face după cumurmează:
Perioada
1 aprilie –1 octombrie
1 octombrie –1 aprilie

Numarul de colectari efectuate in
decurs de o luna
2 colectari pe lună
2 colectari pe lună

Zilele în care se va face
colectarea
JOI
JOI

Intervalul
orar**)
07:00-18:00
07:00-18:00

CAPITOLUL VI
Tarife, facturare şi modalităţi de plată
Art. 12. - a) Delegatul va practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
b) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivitprevederilor legale.
c) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă delegatarilor cuminimum 15 zile înaintea începerii
perioadei de facturare.
d)Pentru anul 2019, tarifele practicate pentru prestarea activităților sunt de:
- 1142,72 lei/tona pentru colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă
din deşeurile municipal – acest tarif se plateste exclusiv de catre Organizatiile de Transfer de
Responsabilitate (OTR) conform prevederilor OUG 74/2018 privind responsabilitatea extinsa a
producatorului;
- 130 lei/mc fără TVA, pentru colectarea deșeurilor menajere, conform procesului verbal al ofertei
financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, aplicat la persoanele juridice, la care se
adaugă TVA;
- 130 lei/mc fără TVA, pentru colectarea deșeurilor menajere, conform procesului verbal al ofertei
financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, aplicat la persoanele fizice, la care se
adaugă TVA;
- 143,36 lei/tonă fără TVA, pentru colectarea deșeurilor menajere, conform procesului verbal al
ofertei financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de colectare și
transport al deșeurilor vegetale, aplicat la persoanele fizice, juridice si institutii publice, la care se
adaugă TVA.
e)Colectarea de la persoanele fizice, persoanele juridicese va face de 2 ori pe luna, (o colectare
reprezinta un transport efectuat cu un autocompactor cu o capacitate de max 24 M.C.), cantitatea
estimate este de 48 mc/lună.
f) Valoarea contractului este de 6240 lei/lunar, respectiv 74880 lei/ 12luni, fără TVA.
Art. 13.- a) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifeloraprobate şi a cantităţilor efective
determinate sau estimate potrivitprevederilor contractuale.
b) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecareiparti, cantităţile facturate, preţul/tariful
aplicat, inclusiv baza legală.
Art. 14.- a)Factura pentru prestarea serviciului de colectare a degeurilor municipale se emite cel mai
tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Delegataruleste obligat
sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care a beneficiat in termenul de scadenta de

15 zile de la data emiterii facturii; data emiterii facturii si data scadentei se inscriu pe factura. Termenul
de scadență privind plata facturii se ia in calcul de la data emiterii facturii
b) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţeiatrage penalităţi de întârziere, după cum
urmează:
c) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare,
stabilite conform reglementărilor legaleîn vigoare;
d) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
e) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debituluişi se constituie venit al delegatului.
f) Nerespectarea de către delegatari a condiţiilor calitative şicantitative de depozitare, stabilite prin
reglementările legale în vigoare,conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.
Art. 15.- Delegatarul poate efectua plata serviciilor prestate prinurmătoarele modalităţi:
a) în numerar la casieria delegatului;
b) cu ordin de plată;
Art. 16. - În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se considera efectuată, după caz, la una dintre
următoarele date:
a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a delegataruluipentru ordinele de plată;
b) data certificată de delegat pentru filele CEC sau celelalteinstrumente de plată legale;
c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria delegatului.
Art. 17.- În cazul în care pe documentul de plată nu se menţioneazăobiectul plăţii, se consideră achitate
facturile în ordine cronologică.
Art. 18.- Facturile şi documentele de plată se transmit de delegat laadresa
Delegat
Delegatar
S.C BCA VIO SERVICE S.R.L
PRIMARIA COMUNEI NAIDĂȘ
Drobeta Turnu Severin Calea Timisoarei nr. 220X
ComunaNAIDĂȘ, Jud. CARAȘ-SEVERIN
Persoana Contact:
Persoana ContactVINCU TIBERIU
ROBU CICERONE FLORINEL TEL: 0786592642
TEL: 0786780808
CONDESCU ION
TEL: 0745376319
TEL:0255-576412
EMAIL: office@bcavioservice.ro
FAX:0255-576412
EMAIL:
.
CAPITOLUL VII
Răspunderea contractuală
Art. 19. - a) Pentru neexecutarea în tot sau în parte aobligaţiilorcontractuale prevăzute în prezentul
contract, părţile răspund conformprevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte
actenormative în vigoare.
b) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.
c) Refuzul total sau parţial al delegatarului de a plăti o factură emisăde delegat va fi comunicat acestuia în
scris, în termen de 10 zile de ladata primirii facturii.
CAPITOLUL VIII
Forţa majoră
Art. 20.- a) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde deneexecutarea la termen sau de executarea în
mod necorespunzător, totalori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţieirespective a fost cauzată de forţa majoră.
b) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termende 5 zile celeilalte părţi producerea
evenimentului şi să ia toate măsurileîn vederea limitării consecinţelor acestuia.
c) Dacă în termen de 30 de la producere evenimentul respectiv nuîncetează, părţile au dreptul să notifice
încetarea de plin drept aprezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese

CAPITOLUL IX
Litigii
Art. 21.- Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitateaprezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea oriîncetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
Art. 22.- În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe caleamiabilă, părţile se pot adresa
instanţelor judecătoreşti românecompetente de pe langa Tribunalul Mehedinti.
CAPITOLUL X
Dispoziţii finale
Art. 23.- În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentulcontract părţile se supun prevederilor
legislaţiei specifice în vigoare, aleCodului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.
Art. 24.- Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor,prin acte adiţionale.
Art. 25. – Anexele I - IX fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 26.- Incazul in care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea deşeurilor
,,ADI CARAȘ-SEVERIN”, asociaţie la care Consiliul Local NAIDĂȘa aderat, îşi va desemna delegatul
unic care să desfăşoare activitatea de salubrizare a localităţilor membre, acest contract va inceta de drept .
Art. 27.- Prezentul contract a fost încheiat astazi …….. în doua exemplare, câteunul pentru fiecare parte.

Delegat,
S.C BCA VIO SERVICE S.R.L
DirectorComercial,
ROBU CICERONE FLORINEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC

Delegatar,
PRIMARIA COMUNEI NAIDĂȘ
Primar,
VINCU TIBERIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
Emanuel Vasile CRAIA

LEGISLAŢIA APLICABILĂ
Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 90 %/lună.
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a
deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:
Nr.
Indicativul actului normativ sau tehnic
Crt.
1. Legea 51/2006, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013,
cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea 99/207 pentru modificarea si completarea
Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006.
3. ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015, cu
modificarile si completarile ulterioare
4.
Ordinul 112/2007
5.
6.

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor,
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220
din 28 martie 207
H.G. 856/2002

7.

H.G. 349/2005

8.

LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015

9.

Ordinul 95/2005

10.

O.U.G. 195/2005

11.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Delegat,
S.C BCA VIO SERVICE S.R.L
Director Comercial,
ROBU CICERONE FLORINEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC

Denumirea actului normativ sau tehnc
Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice
Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor
Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C., pentru
aprobarea Regulamentului cadru al
serviciului de salubrizare a localitatilor
Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C., pentru
aprobarea contractului cadru al serviciului
de salubrizare a localitatilor
Legea privind regimul deseurilor
Hotararea de Guvern, privind evidenta
deseurilor
Hotararea de Guvern privind depozitarea
deseurilor
Legea privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Ordinul M.M. G.A., privind stabilirea
criteriilor de acceptare a procedurilor
preliminare de acceptare a deseurilor in
fiecare depozit
Ordonanta de Urdenta privind protectia
mediului
Legea privind achizițiile publice –
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL
OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016
Delegatar,
PRIMARIA COMUNEI NAIDĂȘ
Primar,
VINCU TIBERIU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Anexa nr.2 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
Indicatorii minimi de performanță conform OUG nr. 74/2018
Activitatea serviciului de
Descrierea indicatorului
Valoarea minimă a
salubrizare
indicatorului
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
40% pentru anul 2019
deșeurile municipale.

Colectarea separată a
deșeurilor municipale
prevăzute la art. 17 alin.
(1) lit. a).

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.

50% pentru anul 2020
și 60% pentru anul
2021

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,
70% începând cu anul
plastic și sticlă din deșeurile municipale se
2022
consideră a fi 33%.
Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca
Operarea stațiilor de
procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate
75%*
sortare.
la stațiile de sortare (%).
Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic
și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din
Operarea instalației de
cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația
tratare mecano- biologică.
de tratare mecano- biologică (%).
3%*
Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe,
generate de activități de reamenajare și reabilitare
Colectarea și transportul
interioară și/sau exterioară a acestora, predată
deșeurilor provenite din
pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de
Valorile sunt
locuințe, generate de
valorificare materială, inclusiv operațiuni de
prevăzute în anexa nr.
activități de reamenajare
umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul
6.
și reabilitare interioară
unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de
și/sau exterioară a
deșeuri provenite din locuințe, generate de
acestora.
activități de reamenajare și reabilitare interioară
și/sau exterioară a acestora colectate (%).
Delegat, Delegatar,
S.C BCA VIO SERVICE S.R.L
PRIMARIA COMUNEI NAIDĂȘ
Director Comercial,
Primar,
ROBU CICERONE FLORINEL
VINCU TIBERIU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

Determinarea cantităţii medii zilnice
de deşeuri menajere, nesortate,generate într-o localitate

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri menajere generate într-o localitate se face cu
relaţia:
Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi]
în care:
Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri menajere generate;
N - numărul de locuitori ai localităţii;
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;-0,70 kg/locuitor/zi în mediul rural
Qmed. Zi =1102*0.70*0.001= 0,77tone/zi

Delegat,
S.C BCA VIO SERVICE S.R.L
Director Comercial,
ROBU CICERONE FLORINEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC

Delegatar,
PRIMARIA COMUNEI NAIDĂȘ
Primar,
VINCU TIBERIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

Volumul total de deşeuri menajere
nesortate ce urmează a fi transportate

Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri menajere nesortate V se face cu relaţia:
V = 3,75 x N x Im
în care:
N - numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectare
Im - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate(
3 litri/om/zi).
V = 3,75 x 1102x 3 = 12397,5litri /zi

Delegat,
S.C BCA VIO SERVICE S.R.L
Director Comercial,
ROBU CICERONE FLORINEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC

Delegatar,
PRIMARIA COMUNEI NAIDĂȘ
Primar,
VINCU TIBERIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

Determinarea numărului de recipiente
pentru precolectarea deşeurilor menajere nesortate

Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia:
M = N x Im x Z /0,8 x C
în care:
N - numărul de locuitori arondaţi punctului de precolectare;
Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. În
lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi.
Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor menajere nesortate. Se ia în calcul un
interval de 7 zile;
C - capacitatea recipientului folosit, în litri(120 L);
0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului.
M =1102x3x14/0.8x120 = 482 recipiente (120 l)

Delegat, Delegatar,
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Director Comercial,
ROBU CICERONE FLORINEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC
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SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
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COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.6 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

Determinarea necesarului minim de mijloace
de transport pentru colectarea
şi transportul deşeurilor menajere
Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor menajere trebuie
îndeplinită următoarea relaţie:
N x I(m) i=n
-------- ≤ Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)
ro i=1
unde:
N - numărul de locuitori din localitate;
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal cu 0.7kg/locuitor/zi,
dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;
ro - greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 370 kg/mc;
a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;
b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3]
c(i) - gradul de compactare;
d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;
e(i) - numărul de schimburi/zi.
N x I(m) (1102x 0.7 x 30)
-------- = ---------------------- = 62,5 mc / 24mc = 2 transporturi
ro
370
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Anexa nr.7 la H.C.L. Naidăş nr.18 din aprilie 2019

Lista punctelor amenajate pentru colectarea
deşeurilor menajere şi dotarea acestora

Nr.
Crt.

1
2

Locul de amplasare
a punctului de
colectare

Adresa
utilizatorilor
deserviţi

Dotare cu europubele
FIECARE
GOSPODARIE
Dotare cu europubele
FIECARE
GOSPODARIE

Toate
gospodariile
dinNAIDĂȘ
Toate
gospodariile din
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CENTRE DE COLECTARE PENTRU
COLECTAREA SEPARATA
Hârtie
Sticlă
Plastic+
carton
Metal
1100 L
1100 L
1100 L
10

10

10

6

6

6
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Anexa nr.8 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

Graficul de colectare a deşeurilor menajere,
nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori,
inclusiv agenţi economici şi instituţii publice
PERSOANE FIZICE
Nr.
Crt
.
1

Adresa
utilizatorilor
deserviţi

Locul de amplasare
a punctului de colectare
Dotare cu europubele
FIECARE
GOSPODARIE
Dotare cu europubele
FIECARE
GOSPODARIE

2

Toate
gospodariile
dinNAIDĂȘ
Toate
gospodariile din

Frecvenţa de colectare
ZILNIC

LA 7 ZILE
--

---

--

LA 14
ZILE
LA 14
ZILE
LA 14
ZILE

INSTITUTII PUBLICE, AGENTI ECONOMICI
Nr.
Crt
1

Locul de amplasare
a punctului de colectare
Persoane juridicedotare individuala
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Adresa
utilizatorilor
deserviţi
Toti economici
agentii

Frecvenţa de colectare
ZILNIC
LA 7
LA 14 ZILE
ZILE
--

--

LA 14 ZILE
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Anexa nr.9 la H.C.L. Naidăş nr.18 din 19 aprilie 2019

- STUDIUL DE OPORTUNITATE privind atribuirea contractului de delegare a activității de colectare separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori
I.Obiectul atribuirii
Obiectul este atribuirea contractului de delegare a activității de colectare separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie
şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.
Activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatorise
realizează în conformitate cu principiile enunţate în Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, după cum urmează:
a) protecţia sănătăţii populației;
b) autonomia locală şi descentralizarea;
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
e) calitate şi continuitatea serviciului;
f) tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor;
g) nediscriminarea şi egalitatea tuturor consumatorilor;
h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor publice;
j) dezvoltarea durabilă;
Serviciul prestat cuprinde următoarele activităţi:
a) colectarea, precolectarea, transportul şi depozitarea rezidurilor solide, cu exceptia deșeurilor
toxice, periculoase si a celor cu regim special;
b) preselectarea si organizarea reciclarii deșeurilor;
Autoritatile publice locale, prin modul de organizare si desfasurare a activitatii serviciilor publice
de salubrizare, sunt obligate sa asigure realizarea următoarelor obiective:
a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin sustinerea dezvoltarii economice a
localitatilor, stimularea mecanismelor economiei de piata si a unei infrastructuri edilitare moderne;
b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de salubrizare;
c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
d) protectia mediului inconjurator.
II. Descrierea serviciului
Operatorul care prestează serviciul de salubrizare pentru colectarea separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori are ca obiectiv principal protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului

împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea
deşeurilor urbane.
Serviciul prestat de operator cuprinde următoarele activităţi:
a) precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea rezidurilor solide, cu exceptia deșeurilor
toxice, periculoase si a celor cu regim special;
b) depozitarea controlata a deșeurilor municipale;
c) maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice;
d) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe
timp de inghet sau polei;
e) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la
populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de
echipamente electrice si electronice);
f) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deșeurilor provenite din
gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioară a
locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;
g) sortarea deșeurilor: pet-uri, hartie, sticla, carton;
h) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;
i) activitati de ecarisaj;
Serviciul prestat de operator este organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor
publice şi ale agenţilor economici si dispune de următoarele conditii tehnice:
- Colectarea deșeurilor municipale
Colectarea deșeurilor municipale se face in recipiente tip pubelă cu capacitate de 120 litri sau
240 litri. De asemenea, există organizat, în cadrul instituţiilor publice, sistemul de colectare selectivă a
deşeurilor.
- Transportul deșeurilor municipale
Deşeurile municipale se transportă cu mijloace auto specializate în transportul şi compactarea
reziduurilor menajere. Deplasarea de la zona de lucru catre depozit se efectueaza pe cel mai scurt traseu,
fara stationari intermediare.
- Depozitarea deșeurilor municipale
Deșeurile municipale, dupa colectare, se depun la punctele stabilite .
In acord cu principiile enuntate pentru realizarea activitatilor mentionate mai sus in functie de
conditiile tehnice existente propunem următoarele:
1. Precolectarea,colectarea si transportul deșeurilor.
Avand in vedere necesitatea alinierii la directivele Uniunii Europene privind conditiile de
precolectare a deșeurilor, operatorul va prezinta programul propriu de dotare tehnico-materiala si
termenele de implementare a precolectarii selective a acestora.
Colectarea deșeurilor se va face de catre operator, in conformitate cu prevederile organelor de
specialitate ale Ministerului Sanantatii, Ministerul Mediului, conform programului prestabilit si expus prin
prezentul studiu, in concordanta cu nevoile populatiei, ale agentilor economici si institutiilor publice,
acesta urmand sa-si dimensioneze baza materiala si structura de personal in functie de acestea, astfel incat
sa asigure calitatea serviciilor la un nivel superior, celui existent, in acest sens urmand sa fie monitorizat in
permanenta de catre persoanele imputernicite de primar prin dispozitie.
Transportul deșeurilor se va face de catre operator la punctele de transfer stabilite de lege si in
acord cu programul de colectare - precolectare selectiva a deșeurilor.
2. Urmarirea si depistarea persoanelor fizice si agentilor economici care depoziteaza deșeuri
menajere in locuri neautorizate (proprietatea publica).

Aceasta activitate cade in sarcina delegatarului, cu sprijinul delegatului. Cele două parti vor
conlucra in vederea indeplinirii programului de solutionare a problemei depozitarii de deșeuri in locuri
nepermise, pe proprietatea publica, impartindu-si in acest sens atributiile.
In sarcina delegatului vor intra atributii legate de :
- organizarea activitatii de monitorizare a zonelor neautorizate de depozitare a deșeurilor si
depistare a posibililor contravenienti ;
- asigurarea personalului necesar si organizarea echipei mobile de supraveghere si monitorizare a
zonelor sensibile in privinta depozitarii deșeurilor in locuri nepermise ;
In sarcina delegatarului vor intra atributii legate de :
- constatarea si sanctionarea contravenientilor ;
- evidenta scrisa a interventiilor in problemele referitoare la depozitarea pe domeniul public a
deșeurilor, in locuri neautorizate, a sesizarilor si rezultatelor activitatii ;
- intocmirea programului de solutionare a problemei depozitarii deșeurilor in locuri nepermise,
pe domeniul public.
Delegatul va asigura necesarul de personal pentru echipajul mobil de supraveghere pentru un
program flexibil. Delegatul va inainta Consiliului Local al comunei Naidăș, propuneri cu personalul
acestui echipaj. In cadrul acestui echipaj se va delega o persoana care va furniza informatii cu privire la
activitatea de monitorizare si depistare a posibilelor contraventii.
3. Desfiintarea rampelor neautorizate
Reprezinta o necesitate, in conditiile in care pe raza administrativa a Comunei Naidăș exista zone
la limita cu extravilanul, unde persoane fizice sau juridice, abandoneaza sau depoziteaza deșeuri in mod
constant sau periodic. Aceste rampe se dezafecteaza periodic si presupun un important volum de munca si
eforturi financiare deosebite din partea primariei si operatorului de salubritate.
Transportul acestor deșeuri din locurile prezentate se va face la un depozit autorizat. Lucrarile se
vor executa pe baza unor conventii din partea delegatarului, pentru deșeurile astfel transportate tinandu-se
evidente separate, in baza comenzilor emise si a activitatilor efectuate si a următoarei proceduri de lucru :
- constatarea de catre personal autorizat al delegatarului, sau de catre echipele mobile ;
- fotografierea initiala a depozitului de gunoi neautorizat;
- executarea fotografierii finale;
- receptia lucrarilor;
- masuri ulterioare de supraveghere a zonei, ce cad in sarcina personalului autorizat al
delegatarului precum si al echipei mobile.
III. Motivaţia atribuirii contractului de delegare a activității de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
1.Motive de ordin legislativ.
Legislaţia în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localitatilor, respectiv:
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în speţă art.31 alin.1, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevedrile Legii nr.101/2006 privind serviciile de
salubrizare a localităților, republicată, ale Legii nr.384/2013privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
31/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Ordinul nr.82/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
- H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;
- Legea nr.225/2016 pentru pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006.
2. Motive de ordin economic.
Un serviciu public de salubrizare, eficient din punct de vedere economic, va trebui sa urmareasca
realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate in
Regulamentul serviciului, respectarea tuturor obiectivelor de mediu prevazute de actele normative in
vigoare.
Serviciul public de salubrizare al Comunei Naidăș, isi desfasoara activitatea incepand cu data de
03.10.2011, urmând ca în urma delegarii, Comuna Naidăș să beneficieze de sistem de salubrizare propriu.
Urmare a celor relatate mai sus serviciul public de salubrizare al Comunei Naidăș este eficient
din punct de vedere economic, putand urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun si un
echilibru intre riscurile si beneficiile asumate in Regulamentul serviciului.
3. Motive de ordin social.
Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de salubrizare ce face obiectul delegarii
sunt următoarele:
a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de salubrizare;
c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
d) protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de
dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.
Prin aprobarea delegarii serviciului public de salubrizare al Comunei Naidăș vor fi eliminate o
serie de neajunsuri semnalate până în prezent, cum ar fi:
a) utilizarea unor recipienţi necorespunzători în colectarea deşeurilor;
b) depozitarea necontrolată a deşeurilor;
c) starea necorespunzătoare a mijloacelor de transport a deşeurilor;
d) colectarea neselectivă a deşeurilor.
Calitatea serviciului public de salubrizare al Comunei Naidăș trebuie sa corespunda cerinţelor
prevăzute de normele şi directivele Uniunii Europene.
IV. Obiective de mediu
In conformitate cu Directiva privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje la nivelul
fiecarui judet trebuie sa se implementeze sistemul de colectare selectiva a deșeurilor de ambalaje de la
populatie, pe tipuri de deseu: hartie, sticla, plastic, biodegradabile.
Implementarea colectarii selective se preconizeaza sa fie abordata pe trei perioade:
2019 - 2020: experimentare (proiecte pilot), constientizare populatie;
2021: extinderea colectarii selective la nivel judetean;
2022: implementarea colectarii selective in zone mai dificile (locuinte colective, mediu rural
dispersat).
In acest sens Comunei Naidăș ii revin următoarele responsabilitati si obligatii:
1. realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deșeurilor;

2. coordonarea serviciului public de salubrizare care cuprinde activitati de precolectare,
colectare, transport si depozitare a rezidurilor solide, precum si preselectarea si organizarea reciclarii
deșeurilor;
3. realizarea, cu concursul agentilor economici care introduc pe piata ambalaje si produse
ambalate, a următoarelor activitati:
- proiecte pilot privind colectarea selectiva;
- constientizarea populatiei Comunei Naidăș in conformitate cu Directivele Comisiei Europene
privind gestiunea deșeurilor de echipamente electrice, electronice si restrictiile de folosire a anumitor
substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
Obiectivele ce trebuie atinse sunt următoarele:
1. Colectare.
- cel putin 2 Kg deseu/locuitor/an până la 31.12.2020;
- cel putin 3 Kg deseu /locuitor/an până la 31.12.2021;
- 4 Kg deseu /locuitor/an până la 31.12.2022.
2. Reutilizare, reciclare si valorificare.
- cel putin 50% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare până la 31.12.2020;
- cel putin 75% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare până la 31.12.2021;
- reutilizarea/reciclarea si valorificarea totală până la 31.12.2022.
Masuri ce trebuie luate de catre autoritatile locale si operatorul local sunt următoarele:
- identificarea/reabilitarea spatiilor de depozitare a deșeurilor de echipamente electrice si
electronice;
- înfiintarea, unor sisteme de colectare comune sau individuale a acestor deșeuri;
Pe toata perioada derularii contractului de delegare, operatorul va implementa conditionarile ce
se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente potrivit unor programe de
conformare la cerintele de mediu.
V. Investitii
Consiliul Local al comunei Naidăș nu își asumă investiții în acest moment.
VI. Modalitatea atribuirii contractului de delegare a activității de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, Comuna Naidăș a stabilit ca modalitate pentru atribuirea
contractului de delegare a activității de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori încredințarea directă.
VII. Tarife
Pentru anul 2019, tarifele practicate pentru prestarea activităților sunt de:
- 1142,72 lei/tonă pentru colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipal – acest tarif se plateste exclusiv de catre Organizatiile de Transfer de
Responsabilitate (OTR) conform prevederilor OUG 74/2018 privind responsabilitatea extinsa a
producatorului;
- 130 lei/mc fără TVA, pentru colectarea deșeurilor menajere, conform procesului verbal al ofertei
financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului

de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, aplicat la persoanele
juridice, la care se adaugă TVA;
- 130 lei/mc fără TVA, pentru colectarea deșeurilor menajere, conform procesului verbal al ofertei
financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de colectare separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, aplicat la persoanele fizice,
la care se adaugă TVA;
- 143,36 lei/tonă fără TVA, pentru colectarea deșeurilor menajere, conform procesului verbal al
ofertei financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de colectare și
transport al deșeurilor vegetale, aplicat la persoanele fizice, juridice si institutii publice, la care se
adaugă TVA.
e)Colectarea de la persoanele fizice, persoanele juridicese va face de 2 ori pe luna, (o colectare reprezinta un
transport efectuat cu un autocompactor cu o capacitate de max 24 M.C.), cantitatea estimate este de 48
mc/lună.
f) Valoarea contractului este de 6240 lei/lunar, respectiv 74880 lei/ 12luni, fără TVA.
VIII. Durata atribuirii
Durata atribuirii contractului de delegare a activității de colectare separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii pe înca 3 ani prin
acordul de voință al părților sau până la intrarea în normalitate a serviciilor de salubrizare din zona
adiacentă a orașului Oravița.
IX. Concluzii
Pentru buna organizare si operare a serviciului public de salubrizare al Comunei Naidăș se
dovedeşte a fi necesară atribuirea contractului de delegare a activității de colectare separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie
şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.
Comuna Naidăș, prin Primarul Comunei Naidăș, va verifica dacă contractul de delegare a
activității de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori se efectuează în
condiţiile contractului de delegare aprobat de către Consiliul Local al Comunei Naidăș, dar şi în condiţiile
prevederilor legislaţiei şi ale normelor locale, regionale şi naţionale.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel BOBIC
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SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ
Emanuel Vasile CRAIA

