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Anexa nr.1 la Hotărârea nr.25 din 12.06.2015

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind la necesitatea şi oportunitatea încheierii unui contract cu o unitate autorizată de neutralizare a
deşeurilor de origine animală prin negociere directă
CAPITOLUL I –Descriere generală
1.1.Obiectul studiului de oportunitate
Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situaţiei actuale a neutralizării
cadavrelor de origine animală.
Activităţile principale a unităţii de neutralizare sunt următoarele:
A) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de
ecarisaj;
B) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile
populaţiei.
1.2.Situaţia actuală
La nivelul judeţului Caraş-Severin, se află în derulare Proiectul „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Caraş-Severin”,care este finanţat în cadrul POS-Mediu şi
gestionat de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Scopul proiectului este de a implementa un sistem integrat de management al deşeurilor în
judeţul Caraş-Severin, în concordanţă cu legislaţia UE, cu Planul Naţional şi cel Regional privind
Managementul Deşeurilor şi răspunde la obiectivele stabilite în programul POS-Mediu. Acest proiect
are următoarele obiective: construcţia unui Centru de management integrat al deşeurilor incluzând
depozitul ecologic şi instalaţiile aferente, exploatarea Centrului de management integrat, precum şi
tratarea şi depozitarea deşeurilor, transportul deşeurilor de la puncte/staţii de transfer la depozitul
ecologic, construcţia mai multor puncte de transfer/staţie (pentru comuna Naidăş), colectarea şi
transportul deşeurilor, printr-un operator unic la nivelul judeţului.
Finanţarea activităţii de neutralizare a cadavrelor de animale moarte: buget local
Utilizatorii/beneficiarii activităţii de neutralizare a cadavrelor de animale moarte sunt:
-Casnici: persoane fizice locuitori ai comunei Naidăş
-Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Naidăş
-Instituţii publice cu sedii sau filiale în comuna Naidăş
(1) Au calitatea de utilizator al activităţii de neutralizare a cadavrelor de animale moarte beneficiarii
individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, nr.51/2006, republicată..
(2) Dreptul, fară discriminare, de acces la activităţile de neutralizare a cadavrelor de animale moarte,
de utilizare a acestuia, precum si la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
Controlul calităţii si cantităţii serviciilor: Consiliul Local al Comunei Naidăş, prin Viceprimarul
comunei Naidăş, realizează activitatea de monitorizare şi control a modului în care se desfăşoară
activităţile de neutralizare a cadavrelor de animale moarte de către prestator.
Modul de realizare al serviciului de neutralizare a cadavrelor de animale moarte
În comuna Naidăş activitatea de neutralizare a cadavrelor de animale moarte se desfăşoară astfel:
- ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al comunei precum şi de la gospodăriile
cetăţenilor comunei Naidăş ori de câte situaţia o impune.
1.3. Cadrul legal
Acest studiu este realizat in conformitate cu următoarele prevederi legale:
1. Legea nr. 101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si actualizata
3.O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului;
4. O.G.R. nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
actualizată

1.4 Principalele aspecte ce impun realizarea studiului de oportunitate sunt:
- respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislaţia
UE;
- necesitatea asigurării unor activităţi de de neutralizare a cadavrelor de animale moarte eficiente şi de
calitate;
- dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos locuitorilor comunei Naidăş.
Consiliul local al comunei Naidăş poate decide cu privire la organizarea şi funcţionarea
activităţilor de neutralizare a cadavrelor de animale moarte din comună. Alegerea modalităţii de
gestiune a acestor activităţi se face prin hotărârea Consiliului local al comunei Naidăş.
CAPITOLUL II
Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea contractului de ecarisare
Legislaţia în domeniul serviciilor publice de ecarisare, este reprezentată de:
>O.G.R. nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală actualizată,
prin următoarele modalităţi:
Având în vedere termenul foarte scurt atribuit prin adresa nr.37din 26.05.2015 a D.S.V.S.A
Caraş-Severin, respectiv data de 31 mai 2015, precum şi faptul că Consiliul local al comunei Naidăş
nu are, în prezent, în subordine un serviciu sau o regie care să poată efectua astfel de servicii şi care să
se încadreze prevederilor legislaţiei aflată în vigoare, procedura de atribuire a contractului de ecarisare
este negocierea directă, cu operatori atestaţi.
La încheierea contractului de ecarisare se va avea în vedere următoarele:
- Persoana juridică trebuie să aibe în dotare utilaje specifice acestei activităţi;
- Persoana juridică trebuie să dispună de vehicule necesare activităţii de colectare şi transport a
cadavrelor animalelor;
- Persoana juridică trebuie să mai aibe în derularea astfel de activităţi, fapt ce trebuie dovedit cu
contracte valabile precum şi cu un document emis de autoritatea contractantă din care să rezulte că nu
au existat probleme în derularea contractului.
Gestiunea directă nu este o soluţie oportună deoarece ar implica cheltuieli suplimentare
suportate din bugetul local pentru:
- dotarea cu utilaje specifice fiecărei activităţi din cadrul serviciului de salubrizare;
- închirierea unui imobil în care se va desfăşura activitatea;
- angajarea de personal suplimentar pentru realizarea activităţilor de salubrizare;
- necesitatea obţinerii licenţei pentru efectuarea activităţilor de salubrizare- conform
prevederilor Hotărârii nr.745/2007 a Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
- se constituie o garanţie de buna execuţie pentru activităţile prestate;
- prin concesiune toate riscurile sunt transferate operatorilor.
Dezavantajul constă în faptul că activităţile prestate trebuie plătite, iar plata lor nu se poate
efectua decât din bugetul local.
2.3 Argumente care stau la baza încheierii unui contract prin negociere directă
2.3.1 Cadrul legal
Actele normative prezentate anterior creează posibilitatea încheierii de către Consiliul local al
comunei Naidăş a unui contract cu un operator economic care să execute activitatea de ecarisaj
respectiv a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public în vederea
neutralizării sau îngropării acestora şi a activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor
animaliere provenite din gospodăriile populaţiei.
2.3.2 Aspecte de ordin economico-financiar
Autorităţile publice locale, prin modul de organizare si desfăşurare a activităţilor de ecarisare
sunt obligate sa asigure realizarea următoarelor obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii;
c) promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de ecarisaj;
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
e) dezvoltarea durabilă a activităţilor;

f) gestionarea activităţilor de ecarisaj pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de ecarisaj, pe baza unui
mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea activităţilor de ecarisaj,
precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestora;
j) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a comunei Naidăş.
Structura si nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestaţiei si vor
fi in conformitate cu legislaţia din domeniu în vigoare.
Tarifele aprobate trebuie sa conducă la atingerea următoarelor obiective:
a) asigurarea prestării activităţilor de ecarisaj la nivelurile de calitate şi indicatorii de
performantă stabiliţi de Consiliul local al comunei Naidăş;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru activităţile prestate pe perioada
angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
c) asigurarea funcţionării eficiente a activităţilor de ecarisaj şi salubrizare, precum şi asigurarea
protecţiei mediului.
2.3.3 Aspecte legate de protecţia mediului
Prin creşterea nivelului calitativ al activităţilor de ecarisaj, comuna naidăş va beneficia de o
îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. In cadrul procedurii operatorul va
deţine certificat conform OH SAS 18001 privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Pe toata perioada derulării contractului, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc
prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, respectând programe de conformare la
cerinţele de mediu.
Operatorul trebuie să aibă implementat un sistem de management de mediu, în conformitate cu
standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin functionarea in conformitate cu
legislatia in domeniu si angajamentul managementului in sensul protectiei mediului.
Dotarea cu utilaje noi si performanţele impuse prin intermediul criteriilor de selectie vor
conduce la scăderea nivelului de poluare.
2.3.4 Investiţii pentru modernizarea şi extinderea activităţilor de ecarisaj
Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene si care să corespundă normelor
naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări
performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de
vedere profesional.
Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la
standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor activităţi este foarte mare;
Dotarea cu utilaje noi şi performante va duce la scăderea nivelului de poluare a comunei.
Colectarea si transportul cadavrelor şi/sau produselor animaliere care nu sunt destinate consumului
uman se va realiza cu utilaje cu sistem închis, ce nu va permite împrăştierea deşeurilor în timpul
transportului. Astfel, viitorul operator de ecarisare va trebui să facă dovada deţinerii unui număr
suficient de maşini şi utilaje performante, cu care se vor putea realiza activităţile pentru care se încheie
contractul de calitate ridicată.
La începutul perioadei sunt necesare un minim de investiţii, iar pe parcursul contractului
operatorul trebuie să îşi modernizeze parcul de maşini şi utilaje. Dotarea cu utilaje noi şi performante
va duce la scăderea nivelului de poluare a comunei.
Pentru efectuarea în condiţii optime a activităţii de ecarisaj care face obiectul contractului,
estimăm că ar fi nevoie de următoarele dotări minime:
- maşină pentru control în vederea efectuării recepţiei – 1 buc
- utilaj etanş pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public- 1 buc
Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a activităţilor de ecarisaj şi a
cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestora se face cu respectarea
legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea,
promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr.
51/2006. referitor la finanţarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi a următoarelor principii:
a) recuperarea integrală prin tarife, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea,
reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

b) menţinerea echilibrului contractual
c) asigurarea calităţii si continuităţii activităţilor
d) dezvoltarea durabilă.
In prestarea activităţilor de ecarisaj operatorul va realiza şi va respecta următoarele cerinţe:
a) elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de activitate;
b) planificarea investiţiilor de infrastructură conform actelor normative în vigoare;
c) anticiparea problemelor potenţiale şi a soluţiilor de rezolvare a acestora;
d) elaborarea planului de afaceri şi a planului operaţional;
e) o sincronizare a planului de activitate cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului.
2.3.5 Aspecte de ordin social
• Personalul şi organizarea operatorului de ecarisaj. Aceasta înseamnă că operatorul de ecarisaj
este încurajat să angajeze personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea ce va duce la
scăderea numărului de şomeri şi implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în oraş.
• Comunitatea locală va beneficia de locuri de muncă.
• Prin creşterea nivelului calitativ al activităţilor comunitatea locală va beneficia de o
îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.
2.3.6 Aspecte de natura tehnică
• Primăria are nevoie de un operator cu un statut financiar solid, care să poată furniza un parc
auto adecvat activităţilor de colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public şi din
gospodăriile populaţiei ;
• Riscul este transferat către un operator specializat;
• Activităţile se pot organiza după un program bine stabilit cu eficienţă si eficacitate;
• Prestarea activităţilor după un program stabilit, va asigura si posibilitatea efectuării verificărilor
activităţilor prestate atât din punct de vedere calitativ cât si cantitativ.
Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:
- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
- ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în
termen de două ore de la anunţare;
- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;
- controlul calităţii activităţii prestate;
- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităţii;
- respectarea regulamentului aprobat de Consiliul local al comunei Naidăş, în condiţiile legii;
- prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã economicã, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a activităţii;
- asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi
pe raza comunei Naidăş;
- îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii, specificaţi în regulament
- asigurarea, pe toatã durata de executare a activităţii, de personal calificat şi în numãr suficient.
Activitatea de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile
populaţiei se va executa astfel incât să se realizeze:
- continuitatea activitãţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
- ridicarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în termen de 4 ore de la anunţare
şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;
- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activitãţii la cerinţele beneficiarului;
- controlul calitãţii activităţii prestate;
- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităţii;
- respectarea regulamentului aprobat de Consiliul local al comunei Naidăş, în condiţiile legii;
- prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã economicã, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a acestei activităţi;
- asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi
pe raza comunei Naidăş;
- îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii, specificaţi în regulament;

- asigurarea, pe toatã durata de executare a activităţii, de personal calificat şi în numãr suficient.
2.3.7 Indicatori de performanţă
Indicatorii minimi de performanţă sunt stabiliţi in Regulament.
Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească activitea pentru
care se încheie contractul, având în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la activităţile de ecarisaj;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul ecarisării.
Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social şi legate de protecţia mediului,
considerăm ca fiind oportună încheierea unui contract prin negociere directă cu un operator
economic specializat în domeniu.
CAPITOLUL III
DISPOZITII FINALE
Rezultatele Studiului de oportunitate privind decizia de negociere directă justifică necesitatea şi
oportunitatea încheierii unui contract cu un operator specializat şi demonstrează faptul că:
■ proiectul propus este realizabil;
■ proiectul răspunde cerinţelor autorităţii administraţiei publice;
■ alternativa de negocia direct acesată activitate este cea mai avantajoasă;
3.1 Modalitatea de acordare a contractului
Contractul se atribuie unui operator autorizat.
Indicatorii de performanta vor fi anexa la contract.
Operatorul autorizat va prezenta copia de pe licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este
atestat de autoritatea competentă.
Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru concesionarea activităţilor de
ecarisaj.
Operatorul autorizat poate oferi si alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări
a acestor activităţi.
3.2. Durata contractului
.
Conform Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, durata unui contract
nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani. Aceasta
durată poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioada care nu poate depăşi jumatate din perioada
iniţială, prin act aditional la contractul încheiat între operator şi autoritatea contractantă, cu condiţia ca
durata totală să nu depăşească 49 de ani.
Hotararea nr. 246/2006 a Guvernului României pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice indică autoritătilor contractante să
stabilească durata contractelor de concesiune a activităţilor ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi
dezvolta politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi
amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului.
In concordanţă cu aceste reglementări durata contractului pentru activităţile de ecarisaj
prezentate propunem a fi de 4 ani cu posibilitate de prelungire prin act aditional cu jumătate din
perioada concesionată.
CAPITOLUL IV – Concluzii
In urma studiului a rezultat NECESITATEA încheierii unui contract cu o unitate autorizată de
neutralizare a deşeurilor de origine animală prin negociere directă , aceasta fiind o condiţie primordială
de protecţie a mediului şi a populaţiei.
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