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RAPORT
la proiectul de hotarare privind lnfiintarea ~i organizarea serviciului public de
salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Tarlungeni, judetul Bra~ov

in conformitate cu legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 51/2006,
republicata, cu modifidirile ~i completarile ulterioare,cu Legea 10112006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare
Legea 51/2006 cu modificarile ~i completarile ulterioare stabile~te cadml juridic ~i
institutional unitar, obiectivele, compete1}\ele, atribu1iile ~i instrumentele speciftcc necesare
tnftintAfii, organizarii, gestionarii, fmantarii, exploatarii, monitorizarii ~i controlului
furnizmi/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitliti publice.
Serviciile comunitare de utilitati publice, denumite tn continuare servicii de utilitati
publice, sunt definite ca totalitatea activitlitilor reglementate prin prezenta lcge ~i prin legi
speciale, care asigurii satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate ~i interes public general cu
caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la: salubrizarea localitAlilor.
Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice
locale(...). Serviciile de utilitati publice se organizeazA ~i se gestioneaza cu respectarea
prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritlitile deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale, In functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a
localitatilor, de marimea ~i de gradul de ·dezvoltare ale acestora ~i in raport cu infrastructura
tehnico-edilitara existenta".
Autoritatile administra~iei publice locale au competent! exclusiva, in conditiile legii, In
tot ceea ce prive~te lnfiinta:rea, organizarea, gestionarea ~i func\,ionarea serviciilor de utilita~i
publice, precum ~i in ceea ce prive~te crearea, dezvoltarea, modemizarea, reabilitarea ~i
exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitli~Jor administrativ-teritoriale care
compun sistemele de utilitati publice.
in exercitarea competentelor ~i atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice,
autorita1ile deliberative ale administratiei publice locale asigurl1. cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor de utilitati publice ~i adopta hotar!ri 1n legatura cu:
./ elaborarea ~i aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a
programclor de reabilitare, extindere ~i modernizare a sistcmelor de utilitap publice existente,
precum ~i a programelor de infiinµre a w1or noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
./ alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice §i darea in
administrare sau, dupa. caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitiip publice destinate
fumizarii/prestari i acestora
./ elaborarea ~i aprobarea regulamentelor servicii1or, a caietelor de sarcini, a
contractelor de fumizare/prestare a serviciilor ~i a altor acte nonnative locale referitoare la
serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru ~i a
contractelor-cadru de fumizare/prestare ori a altor reglementiiri-cadru elaborate ~i aprobate de
autoritatile de rcglementare competente.

Autoritatile administratiei publice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitatii de
gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile administratiei
publice au posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei
hotfu'ari de dare in administrare sau de a incrcdinta gestiunea acestora, re.spectiv toate ori numai o
parte din competentele ~i responsabilitatile proprii privind fumizarea/prestarea unui serviciu de
utilitati publice ori a uneia sau mai multor activitati din sfera respectivului serviciu de utilitati
publice, In baza unui contract de delegare a gestiunii
Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza ~i se realizeaza in urmatoarele
modaJitati: a) gestiune directa
Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se st.a.bile~ prin hotarari ale
autori~tilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in baza unui studiu de
oportunitate, In functie de natura ~i starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun
raport pretfcalitate, de interesele actuale ~i de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale,
precum ~i de mruimea ~i complexitatea sistemelor de utilitati publice
Des~urarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitali publice, indiferent de
forma de gcstiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului ~i a unui caiet de
sarcini, elaborate ~i aprobatc de autoritatile administratiei publice locale, in confonnitate cu
regulamentul-cadru ~i cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.
Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ~i
executive, 1n numele unitatilor administrativ-teritoriale pc care le reprezinta, i~i asuma ~i exercita
nemijlocit toate competentele ~i responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la
fumizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea ~i
exploatarea sistemelor de utilitat.i publice aferente acestora
Gestiunea directa se realizeaza prin intennecliul unor operatori de drept public sau privat,
astfel cum sunt defini\i la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), filra aplicarea prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale ~i Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii, care pot fi:
v" servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate
juridicA, infiinta_te ~i organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor jude1ene, dupa caz,
prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.
Prevederile Legii 10112006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu
moditicarilc ~i completarile ulterioare se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor,
infiintat ~i organizat de catre autoritaple administratiei publice locale la nivelul comunelor,
ora~elor, municipiilor, judetelor ~i al sectoarelor municipiului Bucure~ti
Serviciul public de salubrizare a localitalilor face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilitati publice ~i se des!a§oara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor
adrninistratiei publice locale ori ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, In scopul
salubrizarii localitiitilor.
Serviciul public de salubrizare a Jocalitatilor, denumit In continuare serviciu de
salubrizare, se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor comunitatilor locale ale unitatilor
administrati v-tcri toriale.
Serviciul de salubrizare cuprinde unnatoarele activit!ti:
v" colectarea separata ~i transportul separat al de~eurilor municipale ~i al d~eurilor
similare provenind din activitati comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate
separat, rara a aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~j
acumulatori;
./ colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati
de rcamenajare ~i reabilitare interioarii ~i/sau exterioara a acestora;
v" organizarea prelucrarii, neutralizarii ~i valorificarii materiale §i energetice a
d~eurilor;
de~eurile

v" operarea/administrarea statiilor de transfer pentru de~eurile municipale ~i
similare;
v" sortarea de$eurilor municipale ~i a de~eurilor similare in statiile de sortare;
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./ maturatul, spalatul, stropirea ~i intretinerea cailor publice;
./ cura1area ~j transportul zapezii de pe caile publice ~j men1inerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau de lnghet;
./ colectarca cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea arestora ~
unit.a.1-ile de ecarisaj sau cAtre instalatiile de neutralizare;
./ organizarea tratarii mecano-biologice a de~eurilor municipale ~i a de~eurilor
similare;
./ administrarea depozitelor de de~euri ~i/sau a instala1iilor de eliminare a de~eurilor
municipale ~i a de~eurilor similare;
./ dezinsectia, dezinfec1ia ~i deratizarea.
Serviciul de salubrizare se organizeaza ~i funClioneaza pe baza urmatoarelor principii:
./ protectia saniitiilii populatiei;
./ autonomia locala ~i descentralizarea serviciilor;
./ responsabilitatea fatA de cetateni;
./ conservarea ~i protectia mediului tnconjurator;
./ asigurarea calita1ii ~i continuitatii serviciului;
./ tarifarea echitabiUi, corelata cu calitatea ~i cantitatea serviciului prestat;
./ nediscriminarea ~i egalitatea de tratament al utilizatorilor;
./ transparen~ consultarea ~i antrenarea in decizii a cetatenilor;
./ administrarea corectli ~i eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a
Wlitltilor administrativ-teritoriale $i a banilor publici;
./ securitatea serviciului;
./ dezvoltarea durabila
Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tchnico-eclilitare
specifice care, lmpreunA cu mijloacele de colectare ~i transport al de~eurilor, fonneazii sistemul
public de salubrizare a Jocalitatilor, denumit in continuare sistem de salubrizare.
In sensul prezentei legi. sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic ~i
functional, care cuprinde constructii, instalatii ~i echipamente specifice destinate prestarii
serviciului de salubrizare, precum:
./ puncte de colcctare separata a d~eurilor;
./ statii de producere a compostului;
./ statii de transfer;
./ statii de sortare;
./ baze de garare ~i mtretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;
./ depozite de de~euri;
./ incineratoare;
./ statii de tratare mecano-biologice.
Activitatile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. b) ~i h), cu grad redus de repetabilitate ~i care se
des~oara ocazional, se presteaza de catre operatorii licentiati pentru des:fa~urarea activitatii de
colectare ~i transport al de~eurilor ~i se efectueaza la solicitarea producatorilor/depnatorilor de
de~euri, in baza tarifelor aprobate de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale
sau de d'ttre asociatia de dezvoltare intercomunitard, dupa caz.
Autoritatilc administratiei publice locale elaboreaza, aproba ~i controleazA aplicarea
strategiilor locale cu privire la dezvoltarea ~i functionarea pe tcrmen mcdiu ~i lung a serviciului
de salubrizare, ~inand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile de urbanism,
amenajarea teritoriului ~i protcctia mediului, prer.um $i de programele de dezvoltare economicosocial~ a unitatilor administrativ-teritoriale
Autoriti\tile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului
Bucure~ti au competente exclusive in ceea ce prive$te infiintarea, organizarea, gestionarea,
coordonarea ~i atribuirea serviciului de salubrizare a locaHtatilor, avand urmatoarele atribu1ii In
domeniu:
./
elaborarea ~i aprobarea caietelor de sarcini ~i a regulamentelor serviciului, pe
baza caietului de sarcini-cadru ~i a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate
de AN.R.S.C.;
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./
stabilirea ~j aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare,
dupa dezbaterea publica a acestora
In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), autoritatile administratiei
publice Locale adopta hotiirari sau emit dispozipi, dupa caz.
Gestiunea serviciului de salubrizare se realizeazii in condiliile Legii nr. 5112006,
republicat~ prin unnatoarele modalitati: gestiune direct!;
Alegerea modalit~tii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari ale
autoritatilor deliberative ale uniratilor administrativ-teritoriale, in conforrnitate cu strategiile ~i
programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati, precum ~i 1n conformitate cu
prevederile Legii nr. 5112006, republicara.
lndiferent de modalitatea de gestiune adoptat!, activitaple specifice serviciului de
salubrizare se organizeaz! $i se des~oarii pe baza unui regulamcnt al serviciului ~i a unui caiet
de sarcini, aprobate prin hotArAri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativteritoriale sau ale asociapei de dezvoltare intercomunitarA, dupa caz, intocmite In confonnitate cu
regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare $i caietul de sarcini-cadru, elaborate ~i aprobate
de A.N.R.S.C., prin ordinal pre~edintelui acesteia
Organizarea gestiunii, functionArii ~i exploatarii serviciului de salubrizare, corespunzator
modalitatii de gestiune adoptate, se face 1n condipile prevazute de Legea nr. 51/2006, republicata,
~i ale prezentei legi.
Gestiunea directii sau gestiunea delegatli, dupa caz, se poate acorda pentlu una ori mai
multe activit!ti prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localit!tilor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere cele mai sus consideram ca este necesara aprobarea proiectului de
hotarfu"e privind infiintarea ~i organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T.
comuna TArlungeni, judetul Bra~ov.
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la proiectul de botarire privind infiintarea ~i organizarea serviciului public de
salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Tirlungeni, judetul Bra~ov
Luand in considerare necesitatea adaptarii la cadrul legal existent privind serviciile
comunitare de utilitate publica de la nivelul U.A.T. comwia Tarlungeni ~i datori.ta faptului ca
acesta a fost in continua modificare incepand cu anul 2006 (aparitia Legii 51/08.03.2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu intrare in vigoare la 21.03.2017, precum ~i
modlficarile la aceasta, in special, pe parcursul anului 2016 dar ~i aparitia Legii
101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a loca1itatilor cu intrare in vigoare in 08.05.2007
precum ~i modificarile la aceasta in special pe parcursul anului 2016),

Avand 1n vedere ca la nivelul U.A.T. comuna T~rlungeni nu a fost infiintat, prin
hotarare de consiliul local, serviciul public de salubrizare a comunei §i nici stabilitii o forma
de gestiune a serviciului public de salubrizare ~i In concordanta cu:
prevederile art. I alin.(1 ), alin.(2) lit.e), art.3 alin.( 1), art. 8 a1in.(l) §i alin.(3) lit.a),
lit.cf) ~i lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (3) §i alin.(4) ~i art.28 alin.(1) ~i alin.(2) lit.a)
din Legea 5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile §i
completarile ulterioare;
prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(l), alin.(2) §i alin.(3), art.3, art.4 alin.(l), alin.(2) §i
alin.(4), art.5 alin.(1), art.6 alin.(l) lit.h) §i lit.i), art.8 alin.(1), ru1.12 alin.(l) lit.a), alin.(2) §i
alin.(3) ~i art.14 alin.(1) §i alin.(2) din Legea I 01/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor, republicata, cu modificarile ~ completiirile ulterioare;
prevederile Ordinului Pre§ed.intelui A.N.R.S.C nr.82/2015 privind aprobarea
regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
prevederile Ordinului Pre~edintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea caietului
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

in conformitate cu:
ART. 1 (1) Prezenta lege stabile~te cadrul juridic ~i institutional unitar, obiectivele,
competentele, atributiile ~i instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestioniirii,
finantarii, exploatarii, monitoriziirii ~i controlului furnizarii/presrarii reglementate a serviciilor
comunitare de utilitati publice.
(2) in m~elesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite In
continuare servicii de utilitati publice, sWlt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin
pre.zenta lege ~i prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate ~i
interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la:
e) salubrizarea localitatilot.
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ART. 3 (1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor
administratiei publice locale(...). Serviciile de utilitati publice se organizeaza ~i se gestioneaza
cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale
unitlltilor administrativ-teritoriale, 1n functie de gradul de urbanizare, de importanta
economico-sociala a locaJitatilor, de marimea ~i de gradul de dezvoltare ale acestora ~i in
raport cu infrastructw-a tehnico-edilitara existentan.
ART. 8 (1) Autoritatile administratiei publice Locale au competenta exclusiva, in
conditiile legii, in tot ceea ce prive~te infiintarea, organizarea, gestionarea ~i functionarea
serviciilor de utilitati publice, precum ~i in ceea ce prive~te crearea, dezvoltarea,
modemizarea, reabilitarea ~i exploatarea bunurilor proprietate publica sau privatli a unitatilor
adrninistrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice.
(3) In exercitarea competentelor ~i atribuiiilor ce le revin in sfera serviciilor. de utilitati
publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilitati publice ~i adopta hotarari in legatura cu:
a) elaborarea ~i aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serv:iciilor a
programelor de reabilitare, extindere ~i modemizare a sistemelor de utilitati publice existente,
precum ~i a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
d) alegerea modaliratii de gestiune a serviciilor de utilitati publice ~i darea 1n
administrare sau, dupa caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice destinate
furnizarii/prestarii acestora
i) elaborarea ~i aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
contractelor de fumizare/prestare a serviciilor ~i a altor acte nonnative locale referitoare la
serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru ~i a
contractelor-cadru de fumizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate ~i aprobate de
autoritatile de reglementare competente.
ART. 22 (1) Autorita?le administratiei publice locale sunt Libere sa hotarasca asupra
modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate sub responsabilitatea lor.
Autoritatile administratiei publice au posibilitatea de a gestiona mmod direct serviciile de
utilitati publice 1n baza unei hotarari de dare in administrare sau de a incredinta gestiunea
acestora, respectiv toate ori numai o parte din competentele ~i responsabilitatile proprii privind
fumizarea/prestarea unui serviciu de utilitati publice ori a uneia sau mai multor activita!i din
sfera respectivului serviciu de utilitati publice, 'in baza unui contract de delegare a gestiunii
(2) Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza ~i se realizeaza in
urmatoarele modalitati: a) gestiune directa
(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitatl publice se stabile~e prin hotarari
ale autoritatilor deliberative ale unitat:ilor administrativ-teritoriale, In baza unui studiu de
oportunitate, in functie de natura ~j starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun
raport pretfcalitate, de interesele actuale ~i de perspectiva ale unitatilor administrativteritoriale, precum ~i de marimea ~i complexitatea sistemelor de utilitati publice
(4) Desra~urarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent
de forma de gestiune aleasa, se reaJizeaza pe baza unui regulament al serviciului ~i a unui caiet
de sarcini, elaborate ~i aprobate de autorit~tile administratiei publice locale, in conformitate cu
regulamentul-cadru ~i cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.
ART. 28 (1) Gestiunea directa este modaHtatea de gestiune 1n care autoritatile
deliberative ~i executive, 1n numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, 1~i
asuma ~i exercita nemijlocit toate competentele ~i responsabilitatile ce le rev in potrivit legii cu
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pnv1re la fumizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, rcspectiv la administrarea,
functionarea ~i exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora
(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau
privat, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), f'ara aplicarea prevederilor Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale ~i Legii
nr. l 00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii, care pot fi:
a) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica,
infiintate ~i organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin
hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.

din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitiiti publice, republicati cu
modificirile ~i completiirile ulterioare,
~i cu
ART. 1 (2) Prevederile prezentei legi se aplica serviciului public de salubrizare a
localitatilor, lnfiintat ~i organizat de cAtre autoritatile administratiei publice locale la nivelul
comunelor, ora~elor, municipiilort judetelor ~i al sectoarelor munjcipiului Bucure~ti
ART. 2 (1) Serviciul public de salubrizare a localitatilor face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilitati publice ~i se desla~oara sub controlul, conducerea sau coordonarea
autoritatilor administratiei publice locale ori ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarA, in
scopul salubrizarii localitlitilor.
(2) Serviciul public de salubrizare a Jocalitatilor, denumit i'n continuare serviciu de
salubrizare, se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor comunitatilor locale ale unitatilor
administrativ-teritoriale.
(3) Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoat"ele activitati:
a} colectarea separatli ~i transportul separat al de~eurilor municipale ~i al de~eurilor
similare provenind din activitati comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv frac~ii colectate
separat, rara a a.duce atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i electronice,
baterii ~i acumulatori;
b) colectarea ~i transp01tul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora;
c) organizarea prelucrarii, neutralizarii ~i valorificarii materiale ~i energetice a d~eurilor;
d) operarea/administrarea statiilor de transfer pentru de~eurile municipale ~i de~eurile
similare;
e) sortarea de$eurilor municipale ~i a de~eurilor similare 'in statiile de sortare;
f) maturatul, spalatul, stropirea ~i intretinerea cailor publice;
g) curatarea ~j transportul zapezii de pe caile publice ~i mentinerea 1n functiune a acestora
pe timp de polei sau de lnghet;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre
unitatile de ecarisaj sau ciitre instalatiilc de neutralizare;
i) organizarea tratarii mecano-biologice a d~eurilor municipale ~i a de~eurilor similare;
j) administrarea depoz.itelor de de~euri ~i/sau a instalatiilor de eliminare a de~eurilor
nmnicipale ~i a de~eurilor similare;
k) dezinsectia, dezinfectia ~i deratizarea.
ART. 3 Serviciul de salubrizare se organizeaza ~i functioneaza pe baza unnatoarelor principii:
a) protectia sanatatii populatiei;
b) autonomia locala ~i descentralizarea serviciilor;
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c) responsabilitatea fata de cetateni;
d) conservarea ~i protectia mediului inconjurator;
e) asigurarea calitAtii ~i continuitatii serviciului;
f) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea ~i cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea ~i egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparenta, consultarea ~i antrenarea in decizii a cetatenilor;
i) administrarea corecta ~i eficienta a bunurilor din proprietatea publics sau privat:a a
unitatilor administrativ-teritoriale ~i a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabila
ART. 4 (1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnicoedilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare ~i transport al de~eurilor,
fonneaza sistemul public de salubrizare a localitatilor, denumit in continuare sistem de
salubrizare.
(2) In sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu
tehnologic ~i functional, care cuprinde constructii, instalatii ~i echipamente specifice destinate
prestarii serviciului de salubrizare, precum:
a) puncte de colectare separata a de~eurilor;
b) statii de producere a compostului;
c) statii de transfer;
d) statii de sortare;
e) baze de garare ~i lntretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;
f) depozite de de~euri;
g) incineratoare;
h) statii de tratare mecano-biologice.
(4) Activitatile prevazute la art. 2 aJin. (3) lit. b) ~i h), cu grad redus de repetabilitate ~i
care se des~~oara ocazional, se presteaza de catre operatorii licentiati pentru des~urarea
activitltii de co1ectare ~i transport al de~eurilor ~i se efectueaza la solicitarea
producatolilor/detinatorilor de de~euri , in baza tarifelor aprobate de catre autoritatea
deliberativa a administratiei publice locale sau de catre asociatia de dezvo1tare
intercomunitara, dupa caz.
ART. 5(1) Autoritatile administratiei pubtice locale elaboreaza, aprobli ~i controleaza
aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea ~i functionarea pe termen mediu ~i lung a
serviciului de salubrizare, tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile
de urbanism, amenajarea teritoriului ~i protectia mediului, precum ~i de programele de
dezvoltare economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale
ART. 6 (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor
municipiului Bucure~i au competente exclusive in ceea ce priv~te mfiintarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea ~i atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand
urmatoarele atributii In domeniu:
h) elaborarea ~i aprobarea caietelor de sarcini ~i a regulamentelor serviciului, pe baza
caietului de sarcini-cadru ~i a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de
A.N.R.S.C.;
i) stabilirea ~i aprobarea indicatorilor de perfonnanta ai serviciului de salubrizare. dupa
dezbaterea publica a acestora
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ART. 8 (1) in exercitarea atribu~iilor ce le revin potnv1t art. 6 aJin. (1), autoritatile
administratiei publice locale adopt! hotarari sau emit dispozitii, dupa caz.
ART. 12(1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaza in conditiile Legii nr. 51/2006,
republicata, prin urmatoarele modalitati:
a) gestiune directa;
(2) Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotaran ale
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiile $i
programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati, precum ~i in conformitate cu
prevederile Legii nr. 51/2006, republicata.
. (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de
salubrizare se organizeaza $i se des~oara pe baza unui regulament al serviciului ~i a unui
caiet de sarcini, aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativteritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, intocmite in confonnitate
cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare $i caietul de sarcini-cadru, elaborate ~i
aprobate de A.N.R.S.C., prin ordinal pre~edintelui acesteia.
ART. 14(1) Organizarea gestiunii, functionarii §i exploatarii serviciului de salubrizare,
corespunzator modalitatii de gestiune adoptate, se face in conditiile prevazute de Legea nr.
51/2006, republicata, $i ale prezentei legi.
(2) Gestiunea directa sau gestiunea delegata, dupa caz, se poate acorda pentru una ori mai
multe activitati prevazute la art. 2 alin. (3).
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitifilor, republicatii, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

§i avand in vedere de insemnatatea existentei acestui serviciu pentru commtitatea noastra atat
din punct de vedere economic cat §i social, tinand cont de realitatile comunei §i legislatia in
vigoare, vii propun spre dezbatere §i aprobare proiectul de hotarare privind infiintarea ~i
organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Tirlungeni,
judetul Bra~ov.

Primar,
BE~CHEA

SEVERIUS FLORIN

~
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PROJECT DE HOTARARE
privind infiintarea ~i organizarea serviciului public de salubrizare la
nivelul U.A.T. comuna Tirlungeni, judepd Bra~ov
Consiliul Local al U.A.T. comuna TARLUNGENI,
Avand in vedere,
- raportul compartimentului JURIDIC din cadru1 aparatului de specia1itate al

primaru.lui U.A.T. comuna TARLUNGENI 1nregistrat sub nr.
5365/26.03.2019;
- expunerea de motive a primarului U.A.T. comuna TARLUNGENI in calitatea sa
initiator, inregistrata sub nr. 5366/26.03.2019;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local al U.A.T. comuna
TARLUNGENJ inregistrat sub nr.............. ./ ..................
- studiul de oportunitate tnregistrat sub m. 5368/26.03.2019 privind modalitatea
de gestiune a serviciu1ui de salubrizare al U.A.T. comuna T A.RLUNGENI, judepil
Bra~ov;

- propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de salubrizare al U.A.T.
comuna TARLUNGENI, judetul Bra~ov- Raportul 5369/26.03.2019- Studiu de
specialitate privind indicatorii de pe1formanta ai serviciului de saJubrizare al Comunei

Tarlungeni,judetul Br~ov;
- in conformitate cu prevederile art.I alin.( 1), alin. (2) lit.e), art.3 alin.( 1), art. 8
alin.(l) ~i alin.(3) lit.a), lit.d) ~i lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (3) ~i alin.(4) ~i
art.28 alin.(1) ~i alin.(2) lit.a) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata cu modificW-ile ~i completarile ulterioare;
- in conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(l), alin.(2) ~i alin.(3),
art.3, art.4 alin.(l ), alin.(2) ~i alin.( 4), art.5 alin.(1 ), art.6 alin.(1) lit.h) ~i Iit.i), art.8
alin.(l), art.12 alin.(1) lit.a), alin.(2) ~i alin.(3) ~i art.14 alin.(l) ~ alin.(2) din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile ~1

completarile ulterioare;
- in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul d~eurilor
- in conformitate cu prevederile Ordinului Pre~edintelui A.N.R.S.C nr.82/2015
privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
- in confo1mitate cu prevederile Ordinului Pre~edintelui A.N.R.S.C nr.11112007
privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitaµlor;
- prevederile art. 36 alin.(6) ~i art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare

PROlECT DE HOTARARE
Art.I Se aproba infiintarea ~i organizarea serviciului public de salubrizare la
nivelul U.A.T. comuna TAALUNGENT,judetul Br~ov.
Art.2 Se aproba Strategia de Dezvoltare ~i Functionare pe termen mediu ~i lung a
serviciului de salubrizare a U.A.T. comuna TARLUNGENI judetul Br~ov, in
confonnitate cu anexa nr. l la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta..
Art.3 (1) Se adopta ca modalitate de gestiune, gestiunea directa pentru
urmatoarele activitati ale serviciului de salubrizare:
a) colectarea separata ~i transportul separat al de~eurilor municipale ~i al de~eurilor
similare provenind din activitati comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii
colectate separat, tarn a a.duce atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i
electronice, baterii ~i acumulatori ,
b) colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioarli a acestora;
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre
unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.
(2) Pentru celelalte activitati ale serviciului de salubrizare ~i anume:
a) organizarea prelucrarii, neutralizarii ~i valorificarii materiale ~i energetice a
de$eurilor;
b) operarea/administrarea statiilor de transfer pentru de~eurile municipale ~i
de~eurile similare;
c) sortarea de$eurilor municipale $i a de~eurilor similare in statiile de sortare;
d) maturatul, spalatul, stropirea ~i 1ntretinerea cailor publice;
e) curaµrea ~i transportul zapezii de pe caile publice §i mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau de mghet;
f) organizarea tratani mecano-biologice a de~eurilor municipale ~i a de§eurilor
similare;
g) administrarea depozitelor de de~euri $i/sau a instalatiilor de eliminare a de~eurilor
municipale ~i a de~eurilor similare;
h) dezinsectia, dezinfectia $i deratizarea,
in functie de evolutia ulterioara a serviciului se va opta pent:ru gestiunea directa sau
gestiunea delegata.
Art.4 Se aproba indicatorii de performanta ai serviciului public de salubrizare al
U.A.T. comuna TARLUNGENI judetul Bra~ov, in conformitate cu anexa nr.2 la prezenta
hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.5 Se aproba Regulamentul propriu serviciului public de salubrizare al U.A.T.
comuna TARLUNGENI judetul Bra~ov, in conformitate cu anexa nr.3 la prezenta
hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.6 Se aproba Caietele de sarcini proprii serviciului public de salubrizare al
U.A.T. comuna TARLUNGENJ judetul Bra~ov, In conformitate cu cu anexele
nr.4.l(activitatea de la art.3 alin.{1) lit.a) din prezenta hotarare), 4.2 ( activitatea de la
art. 3 al in.( I) lit.b) din prezenta hotarare) ~i 4 .3 (activitatea de la art. 3 alin.( 1) lit.c) din
prezenta hot§rare la prezenta hotarare), pa.rte integranta din aceasta.

Art.7 Orice aJte prevederi contrare prevederilor prezentei hotaran 1~i lnceteaza
aplicabilitatea.
Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariiri se lncredinteaza ................ .
comw1ei TARLUNGENI.
Art.9 Prezenta hotarare se comunica:
- lnstitutiei Prefectului judetului Br~ov
- Primamlui U.A.T. comuna TARLUNGENI;
- A.N.R.S.C.;
- Compartimentelor de specialitate interesate.

PRIMAR
BESCHEA SEVERIUS-FLORIN
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STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE- COMUNA T ARLUNGENI, JUDETUL BRA~OV
CAPITOLULl
p; I ii "J •
TARI. U:-iGE~
DATE GENERALE
INREGISrRAT NR.•
1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA
/oArA26
1
U.A.T. COMUNA TARLUNGENI, JUDETUL BRA~OV
1.Z. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat necesitatea identificlirii §i fundamentarii soJutiei
de urmat privind modalitatea de gestiune a serviciului p11blic de salubrizare al U.A. T. (activitil/ile acestui serviciu a~a
cum sunt definite la art2 alin.(3) din Legea 10112006 a serviciului de sa/11brizare a local/ta/ilor, republicata cu
modiftcllrlle # completarile 11/terioare) U.A.T. COMUNA TARLUNGENJ, JUDETUL BRA$0V, m conformitate cu
prevederile art. 12 alin.(2) din Legea 10112006 a serviciului de salubri:zare a localitafilor, republicata, cu modificmle ~i
compJetarile, ulterioare ~i ale art. 22 alin.(3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilittili publice, republicata,
cu moctificruile ~i completarile ulterioare pentru unnatoarele activitati ce se vor desft~ura 1n aria teritorial administrativii
a U.AT. comuna TARLUNGENI,judepil BRA~OV ~i anmne:
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./
colectarea separatt'i ~l transportul separat al deyeurilor mu11icipale # al defeurilor similare
provenind din activitiiJi comercia/e din industrie fi i1tstitu/ii, inclusiv frac/ii co/ectate separaJ, Jard a aduce atingere
fluxului de dqeur/ de echipame11te electrice ~i electronlet!, baterii ~i acumu/atori;
./
colectarea fi tra11sportul dqeurilor provenite din loc11in/e, generate de acuvitlifi de reamenajare fi
reabilitare i11te1warii ~Vsau e.xterioara a ace,'ltQra;
./
co/ectarea cadavrelor an/male/or de pe dome11i11l public ~i predarea acestora cii.tre unitii/ile de
ecarisaj sau cdtre instala/iile de 11et1traUz,are;
,/

1.3. SCOPUL STUDIULUl DE OPORTUNITATE
Elaborarea Studiului de oportunitate are drept scop stabilirea modalit1itii de gestiune a serviciului de
salubrizareal U.A.T. comuna TARLUNGENI pentru activitiitile enumerate mai sus.
1.4. PREZENTAREA COMUNEI TARLUNGENI
Despre vechimea comunei Tarlungeni, din documentele cercetate, putem sustine ca existenta comunei dateazA
din secolul al XV·lea. Originea numelui comunei se trage de la raul Tarlung, care se aflli in partea de vest a comunei.
Ca mentiune docwnentarli putem specifica wmatoarele; in tuna noiembrie, ziua de 4 anul 1484 s-a incheiat Jn.
o~ul B~ov un document mcare se arata plangerea comunei Prejmer tmpotriva comunei Tarlungeni pentru apa r§ului
T1irlung.
Pentru solutionarea acestei probleme s·a deplasat Ja fata locului chiar voievodul Transilvaniei, Istvan Bathori,
impreuna cujudecatorul B~ovului ~i in fata tuturor locuitorilor din Tarhmgeni ~i Prejmer s-a hotarat ca sa fie J.asata o
parte din apa Tiirlungului sli curgii ~i pe hotarul comunei Tarlungeni pentru adaparea vitelor ~j pentru mori, iar restul
apei sa rarnane in albia veche.
Ca informatii locale se ~tie ca denumirea comunei s-ar fi luat dupa ~ezarea populatiei cu casele la distante mad
unele de altele pe un teritoriu mai lung, cares-a numit Tarl!'i Lunga ~i de aici s-a numit Tarlungeni. 0 alt! afinnatie
primit! tot din partea populatiei ar fi ca originea numelui comunei ar proveni din limba latinli rrerra-Longa .
Sub aspect administrativ comuna a apatinut din secolul XV -lea judetului Alba de Sus, nedesJipindu-se de domnii
feudali panel in anul 1499, cand regele Vladislav, avfuld tncurci!.turi bane~ti, z11Joge~te ora~ului Bra§ov i'n schimbul unor
noi 1mprumuturi, cele ~apte sate Sa.celene, din care tacea partc §i comuna TArlungeni, lmpreunii cu Apa!a ~i Crisbav ~i
care apa11ineau de cetatea BranuJui.
Cu toate cA au fost predate Br~ovului, castelanul Branului, administreaza satele zlilogite mai departe, incasand
dari §i di,jme. Jn anuJ 1650, principele Ardealului, Rakoczi Gyorgy (Gheorghe) al II-lea cedeaza Bra§ovului defmitiv
cetatea Branului cu cele §apte sate Sacelene pana. in anul 1784 cand impAratul Iosif al 11-Jea desfinteaza districtul
Brasovului, iar comunele din S-V tree la judetul Hgi!.ra~ iar comunele din restu.1 districtului printre care ~i
Tarlungeniul, tree la judetul Trei Scaune, pentru ca ~ase ani mai ffirziu, adica in 1970 sa revina la forma de district
Br~ov, In care se gasea §i comuna Tfil'lungeni.
in anul 1850 districtul Bra~ov desfiintfuldu-se, comuna a fost alipita la districtul Sibiu. Yn anul 1854 comuna
n.rlungeni, trece din nou la districtul Brasov, care are o prefectura cu zece preµ.tri, din care una la Sacele.
Din anul l 876, comuna apartine de comitatul Bra§ov care are trei preiuri, fonna. care se mentine pfula tn anul
1925 cM.d se formeaza cinci pla~i, plasa Sacele avand §apte comune.
Prin legea ad.mnistrativa din 1930, judetul Bra~ov se imparte in trei plase, din care una, plasa Sacele cu 16
comune, printre care ~i comuna TarJungeni. in anul 1932 plasa Slicele se ml1re~te prin desfiintarea plasei Buzaului
impartirea nefiind practicil, anul lUID~tor se desfiinteaza, revenindu-se la forma veche cu 7 comune.
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Din timpurile cele mai vechi, satuJ era locuit de tarani liberi, nefiind nici un nobil feudal in comun!. Satul lacea
parte din acele treisprez.ece sate libere, care erau date prin documentul Jui Ludovic I din 15 noiembrie 1377, or~ului
Bra~ov, cu conditia ca aceste sate sa ajute la cliidirea cetatii Branului. In unna acestui document, fiiranii din aceste
treisprezece sate au devenit iobagii cetatii, fiind obligati s! faca nwnai serviciul militar.
Tarlungeniul este legat istoric de Brasov si de Sacele, iar relatia sa viitoare cu cei doi poli trebuie abordata
diferentiat.
Daca in relatia cu o~ul Sacele, dezvoltarea comunei are un grad de autonomie, nu se poate spune acela$i lucru
$i despre raportarea la B~ov. Trecutul istoric al TArlungeniului atestfl pozitia sa de libertate ~i independenta in raport
cu Bra~ovul, insa aceasta pozitie este amenintata in prezent de noul context social $i economic aJ dezvoltarii marelui
ora~, in fata caruia Tl:l.rlungeniul risca sii-$i piarda puterea de autoguvernare.
Daca Bra$OVUI se va dezvolta ca o putemica aglomerare urbana este posibil ca Tarlungeniul sA devinli o
fonnatiune de tip satelit care sa preia o parte din funcpwtlle o~ului central.
Evenimente deosehite din istoria comunei
Din documentele parohiei evanghelice din comuna Tarlungeni, reiese ca manii 1713, 1714 ~i 1718 comuna a fost
Mntuita de ciuma, incendii ~i inundatii.
In anul 1740 a fost inundatia cea mai mare a niului T!irlung, cand Strada Rachetilor - azi Strada Urlungului -, a fost
luata de apa, precum ~i prima cladire a ~colii din localitate. in anul 1578, la 21 iunie, a izbucnit un incendiu atilt de
devastator' mc§t a nimicit j umate din sat.
In timpuJ revolutiei din 1848 au luat parte 126 de tarani in luptele din valea Barsei. Pe teritoriul comunei, in satul
Purc!ireni, se afla un deal, pe varful caruia au poposit annatele ruse$ti, muscalii in timpul revolutiei din 1848 ~i de
atunci acest deal se nume~te "Masa muscalului".
5.5.2 A~ezarea geografica
Comuna T!irlungeni este situatli in partea de sud est ajudefului BRA$0V, situata in depresiunea Batsei, la poalele
muntelui Ciu~, la o distantA de zece kilometri de municipiul ~v $1 este stn\batuta de apele pmlurilor Tarlung ~i Zizin.
Localitatile componente ale comunei TARLUNGENI sunt: TARLUNGENI (sat de re~edintA), Cli.rpini~,
Purcareni ~i Zizin.
Comuna T ARLUNGENI se l'nvecineaza cu:
);>- Comunele Harman ~i Prejmer in part.ea de nord;
)> Comunele Budila ~i Varna Buziiului in partea de est;
)> Mwricipiul Sacele in partea de sud;
);>- Mwtlcipiul Sllcele in partea de vest;
Suprafata totala a comunei este de 13883 ha din care 432 ha intravilan si 13451 ha extravilan, comuna fund a
doua ca marime d1njudet.

5.5.3 Cadrul natunl
5.5.3.1 Relief ~i hidrografie
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Complexul depresionar al Bfu'sei, in care este a~ezata comuna Tarlwigeni, a fost c§ndva un fund de mare, care treptat a
fost umplut 1ntr-un timp indelungat, cu aluviuni aduse de apele ce coborau din munti. Acest fapt a facut ca 'in unele
paqi, depresiunea Biirsei sa capete ~i un aspect mai neted, de cfunpie. Aceasta zona de cam.pie se intinde pe o distanii\
apreciabila mjurul Carpaplor de curbura. 0 parte a acestei dlmpii o constituie ~i campia piemontanli Sacele in care se
J'ncadreazl'.i sub aspect geomorfologic ~i relieful comunei Tarlungeni.
1n relieful comanei Tarlungeni distingem in partea sudicci a comunei o zonA de c()ntact dintre campia piemontana
~i masa orogenica. Comuna este ~ezata tocmai in aceastA arie geografica de leglitura, delimitatii mmod evident de raul
!Arlung. Aceasta zonA de contact dmtre campie ~i munte, care nu dep~e§te 700 m inaltime, este format! din roci care
nu rezistii prea mult agenplor extemi, care sunt conglomeratele, gresiile, mamele. Cu cat ne indepartam de aceasta zonii,
relieful comwiei devine mai neted ~i mai lin, characteristic aspectului piemontan, cu o inclinare u§oarli §i o altitudine
medie de 600m (fntre 640 m §i 520 m), aceasta este a doua fonna de relief ce caracterizeaza geografic comuna
Tarlungeni.
Campia piemontana a cornunei Urlungen~ se tntinde pana la limita nordica a acestei comune, tnspre Prejmer,
Hannan ~i S§npetru. In zona de campie formata din depunerea mai multor genenqii din conuri de dejecpe, apa se
g!se§te la o adancime foarte mare din cauza straturilor dese de depuneri aluvionare permiabile. In comuna, care este
a~ezatA tn zona de contact a campiei cu muntele, apa este la o adhcime mai mica.
Din punct de vedere geografic ~i geomorfologic, teritoriul administrativ al corounei Tarlungeni, se situeaz.A in
extremitatea sud-estica a Depresiunii Bfu'sei, urcand pfula spre varfurile masivelor Piatra Mare ~i Blidaru. Pe acest
teritoriu se intalnesc doua unitap morfostructurale, cu caracteristici diferite:
Zona montana: reprezentata prin versantii nordici ai masivelor Piatra Mare §i Blidaru, face parte din zona
Carpatilor de Cllrbura.
Caracteristic 1n geomorfologia comunei Tarlungeni este faptul ca mzona montanli coboara spre Tara Barsei
pritr-o serie de dealuri care lasi!. i'ntre ele vlii largi pe carea~ez.ariile omene~ti au i'naintat, ocupand terasele acestora ~i
cbiar baza versanfilor.
Zona depresionara: vetrele locaJitapilor Tarlungeni, Zizin ~i Purcareni se afla tntre dealurile care inainteaza spre
centrul depresiunii. Vetrele respective se suprapun peste formaliunile sudice ale unitfllii morfostructurale numita
piemontul Sacele, unit.ii~ care din punct de vedere geologic apartin Tani Barsei.
Relieful este relativ variat, de la vfilful Ciclomului (1197,4 m) la depresiunea din NV (606,5 m). Terenurile
agricole sunt situate in partea de NV, in rest relieful este predominant deluros ~i muntos cu importante zone de p~une,
acoperit cu pMuri de fag ~i ~inoase.
So/urile - Solurile existente in comuna Tiirlungeni se pot grupa fu patru unita1i de sol §i anume:
./
sol brun de padure - cu textura luto-nisipoasa, cu adancimea orizontului A de circa 25 cm, Ph 6.30,
humus intre 6.20-4.90%, adancimea apei freatice peste 5m;
./
sol brun de padure - slab pozdolit, pseudogleizat, textura luto-nisipoasa, adancimea orizontului A de
circa 25 cm, humus intre 4.07-1.40 % apa freatica la peste 5m adancime, ocupa paitea nordica a teritoriului;
./
sol brun-gaJ.bui - cu textura luto-nisipoasii., orizontul A de 20 cm, humus intre 5 .3 7-1.77 % reactia slab
acida, Ph-ul fiind 6, cu apa freatica la peste 5 m ad§ncime, ocupa partea superioara a dealului Tarlungeni;
./
sol cu schelet de gresii marm.oase cu textura lutoas!i, orizontul A de 15 cm, ocupand pante mai mari
ale teritoriului.
De asemenea, solurile se pot incadra sip e categorii de folosinta, respectiv:
./ pe lunci - aluviosol cca.2.900 ha;
./ Pe lunci/versanti- eutbicombiosol cca.l.900 ha~
./ Pe versanti- disthicambiosol cca.397 ha;
./ Pe tera.se/culmi/versanti - lurisol cca.2.900 ha.
Resurse ale subsolului
Comuna Tarlungeni dispune de resurse naturale, care Tn prezent sunt partial exploatate si anume:
./
./

ape minerale carbogazoase si sl'lrate
argilli pentru caramida si tigl~
v'
nisip ~i pietri~ din albia celor doua pfu'auri necesare in construe-tie
Conditii hidrografice - Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei se aflii pe cursul superior al
Ta.rlungului la confluenta cu Zizinul, care strabat teritoriul de la SE la NV. Aceste cursuri de apa au caracter torential cu
producere de viituri care revarsandu-se pot inunda suprafete agricole situate mluncile joase. Aceste cursuri de apa au
debite importante ce pot fi folosite foarte bine pentru irigalii. in bazjnul p§r§ului Zizin se gasesc izvoare de apii
minerala dintre care unele sunt exploatate.
5.5.3.2 Clima
Judetul Bra~ov ~i implicit comuna Tarlungeni se incadreazA in zona climatului temperat-continental,
caracterizatii de nota de tranzitie intre clima temperat:A de tip oceanic ~i cea temperat! de tip continental
Trasaturile generate ale climei zonale, regionale si de sector sunl putemic modificate de condiµile fizicogeografice locale. Sub influent-a reliefulw mtmtos, se realizeaz!i o compartimentare a climatului general §t o etajare
evidenta a fenomenelor climatice.
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Temperatura medie multianuaH\ a aerului la nivelul judetului Bra~ov este de 8°C, temperatura maximi.i
absolutA fl.ind de 37,3°C in luna august iar temperatura minima dep~ind tn timpul lunilor de iarn11 valoarea de 25°C. Pe parcursul anului 2013, s-a inregistrat o tendinta de cre~tere a temperaturii medii anuale, aceasta tiind cu
l,5°C rnai mare dedl.t nonna cLimatologic!l anual!i. Aceste valori si tendinte caracterizeaza ~i condtiile
climatologice de la nivelul comunei Tarlungeni.
Data. fiind amplasarea localitatii tn zona montani'i, putemic influentata de Masivele Piatra Mare ~i Ciuca~,
temperaturile ce1e mai reduse se tnregistreaz.a pe parcw·sul lunii ianuarie.
Nwnarul mediu al zilelor de van\ este de aproximativ 60-70 de zile pe an, tn timp de nwnarul mediu al zilelor de
iam!l este de 50 de zile. Durata medie a intervalului tara tngbet este de 140 - 160 zile annual.
Umiditatea aerului se tncadreaz.a ln limitele 1nregistrate la niveljudetean, cu valori medii anuale de 75%.
V!nturile sunt puternic influentate 1n privinta direcfiei ~i a vitezei de relieful ~i de amplasarea localit!fii in
vecinatatea Masivelor Piatra Mare §i Ciuca~.
Ca unnare a acestor condiµi, vanturile dominante sunt cele din directia est, sud-est, cu viteze medii de 7
m/secunda pe culmi ~i de 3 m/secundA in zona depresionara/colinara.
Alaturi de acestea se fac simpte ~i o serie de vanturi locale - ~a numitele brize de munte ~i Viintul Mare
(M§ncatorul de zapada) care se manifesti'i la 1nceputul primaveril. Vara predomina vfulturile oceanice umede din
vestul Europei, care determina ploile bogate din acest anotimp.
Cantit:Atile med.ii anuale de precipitatii variaza de la o zond la alta, fiind in general mai insemnate cantitativ tn
zona masivelor Piatra Mare ~i Ciuca~ ~i mai reduse in zona depresionarli. Global, numarul mediu anual al zilelor de
precipitatii este de 140 de zile, valoare caracteristicA judefului Br~ov. Precipitafiile cele mai abundente se produc in
general pe parcursul lunilor de primavara-vara. Pe parcursul verii, ploile torenpale sunt destul de frecvente, fiind
2
insotite de grindina ~i trAsnete ~i depa~ind uneori valoarea de 30-401/m •
intr-o iarni'i obi~nuitii, ninsorile cad aproximativ 35 de zile pe an, numarul mediu de zile cu straturi de zapada
fond de aproximativ 55 de zile in zonele joase ~i 215 1n cazul culmilor montane. Grosimea stratului de zapad~ a variat
intre 3 ~i 80 cm. Cel mai timpuriu inghet este la 21 septembrie ~i eel mai tArziu la 24 mai.
Brumele cad destul de timpuriu toamna ~i destul de tarziu primavara ca rezultat al curen1ilor reci de pe valea
Ta.rlungului.
5.5.4 Populafie
Poteniialul uman reprezintii cea mai important! avuJie al oricArei organizaJii sau colectivitap, de efortul fizic ~i
intelectual al populatiei depinzand valorificarea resurselor materiale ~i ba.ne~ti disponibile. Surprinz!nd in timp
dinamica populatiei se poate constata modificari de substantiJ. privind numruul locuitorilor, ponderea segmentelor
reprezentative, etc.
Baza analizei o constituie datele statistice din docwnentele oficiale 1ntocmite cu ocazia efectuarii
recensdmintelor.
A§ez.area geograficl a comunei TARLUNGENI la cca.10 Km fata de municipiul BRA~OV ~i oportunit!ifile de
deplasare cu mijloacele de transport tn comun determina deplasarea zilnici'i a unui numM relativ mare de locuitori din
satele comunei T ARLUNGENI spre locurile de munca la societAtile economice din municipiul BRA$0V ~i alte
local:itap alMurate.
Populatia comunei TARLUNGENT avea conform ultimului recensrunant (2011) un numar de 8.320 persoane.
Confonn datelor furnizate de Primaria Tarlungeni populatia actuala a comunei este de 10.003 Iocuitori.
P e sate, numamt d e 1ocU1ton
· · se prezmtii
·
astfie 1:
Nr.crt.
Localitate
Populatie recensamAnt

(sat)

2011

l.

TARLUNGEN1

3743

2.

CARPINI$

381

3.

PURCARENI

1394

4.

ZIZIN

2802

TOTAL comuna TARLUNGENI

8.320
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Unul dintre cele mai importante aspecte ale analizei populatiei este eel al procesului de regenerare, respectiv de
imbatnlnire.
Consecintele acestui proces vizeaza mutatii complexe in ceea ce prive~te forra de muncii., capacitatea de
autotntrefinere, intrefinere a celorlalti membrii ai familiei, profilul social, traditii, comportament social, relationare, etc.
Reoartitia oooulatiei oe 2ruoe de virsti\ - recensimint 2011

Populatia

Populatia Grupe de varsta

pe sexe

totala
0-14

O/o

15-39

%

40-59

%

60-84

O/o

85 si

o;.,

peste
TOTAL

8320

2043

24,56

2930

35,22

1930

23,20

1340

16,11

77

0,93

Masculina

4136

1045

25,27

1508

36,46

980

23,69

577

13,95

26

0,63

%din total

49,71

51,15

Feminina

4184

998

%din total

50,29

48,85

51,47
23,85

1422

50,78
33,99

48,53

950
49,22

33,77

43,06
22,71

763
56,94

18,24

51

1,22

66,23

Analiz!nd datele se constata ca populatia majoritara a comunei este reprezentata de cetatenii cu varsta intre
15-;-39 ani preponderent masculina.
Populatia tanara. (0-39 ani) reprezinta un procent de 59,78 % din totalul populatiei.
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TOTA
L

Oupli religie populatia este structurata astfel:
Ortodoc$ Romano Reformat
Penticostali
i
catolici
I

Gr«:o
catolica

Baptista

Adventist
li de ziua a

Musulmana

Unitarian

a

Martorii
lui lehova

EvangheJi
cl

Flirii
reUgie

lnformafi
e
nedisponi

lutheranll

7-a

billi

8320

4.865

110

76

609

6

23

90

3

12

203

47

5

437

7

Duoa -·--TOTAL
8.320

-------lat'...

fel

Romani

3.210

Avfuid 1n vedere limb:
Limba rom§nli

TOTAL

8.320

Maghiari

5607

2281
I .

fi
Limba magbiara

2258

Germani

Rromi
2403

9

Rromani

Germanll

28

10

6/31

FAri informafii
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Fliri informatli
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5.5.5 Economia

S.S.5.1 Scurt istoric ~i situapa actuallli
Zona geografica a comunei Tarlungeni este una bogata in resurse naturale atat din punct de vedere al cali1atii
cat si cantitatii acestora, acestea regasindu-se si in numarul ridicat al suprafetelor de teren agricol existent. ·
Bogatia locala stimuleaza cresterea economica prin exploatarea tuturor resurselor existente la nivel local.
Observand structura teritoriului, bogiipile solului ~i subsolului alaturi de potenpalul turistic conferit de zona.
putem concluziona ca aceste elemente pot sta la baza dez.voltarii economicea localit!ltii Tarlungeni.
La facilitatile oferite de natura se adauga si cele oferite investitorilor prin pontionarea intr-o zonA frumoasa cu
terenuri accesibile de vanzare, forta de munci'l (m~te~ugari - zidari, tamplari, dulgberi) si beneficiind side existenta
wiei infrastructuri de utilitafi adecvate- alimentare cu apa, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie, astfel
creandu-se premisele wiei cresteri economice reale.
Sectorul Intreprinderilor Mici ~i Mijlocii (IMM), apwt 1n anii '90, s-a dezvoltat astfel ca pe raza comunei au
aparut o serie de societiiti comerciale, intreprinderi individuale ~i PFA, 1nregistrate, cu sediul in comuna., la Oficiul
Registrului Comertu}ui de pe langa Tribunalul BRA~OV. Marea majoritate a lor au ca principal domeniu de activitate
comertul dar mai sunt mregistrate si societati ce activeaz! in domeniile industrial ~i al prestarilor de servicii.
Dintre agent.ii economici prezenti pe raza localitiipi, intr-o ordine aleatorie, enumeram mai jos o parte dintre ei,
astfel:
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Adr~il -~-.~

Nr.

I

~~-~-

• • '...

...

,~~,.

-- _.. 4,,

' ::. =i' - -

~r:t-

I APEMINSRL
~

imbuteliere ~i distribut:ie apa mineralli

2

BIOMILK LA.ND FARM

cre~tere

3

OCOLUL SILVIC CIUCA~

forestier

animale

4

I AVICOLA BRASOV SRL

cre~tere pasl.\ri

5

IBLACH DOM MONTAJ SRL

constructii

6

7

SC BRALDICO SRL

I CHillLIMBAR SRL

panificat(e
hartie

8

DUOCARTSRL

hartie

9

EUROSTRADA SRL

construclii, asfalt

10

FEJER TOP SRL

asistenta rutiera

11

I HECTAR INVEST SRL

imobiliare

12

I !OKI COM 2002 SRL

motel/restawant

13

MADRIGUST SRL

carmaugerie

14

PA.SUL ZIMBRULUI

turism

15

ROBY BUILDING SRL

comerc1alizare materiale construcpi

16

VALE CU FLORI SRL

imobiliar

17

VAMA CIUCAS SRL

turism

18

YURTASRL

comercializare produse agricole (magazinul fermierului)
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19

GRAND HOTEL PERLA CIUCA$ULUI TURISM SRL

turism

20

KONDACOSRL

instalati.i ~i materiale de constructie
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5.5.S.2 Activitlti industriale
Industria - are un aport important la economia comunei $i se axeazA pe produc\:ie.
CamerfU/ - Activitatea comerciala se desra~oara In uni~ti comerciale particulare. In comuna functioneazli
magazine care comercializeazl!. mArfuri alimentare $i nealimentare.
Produc/ia - Activitatile de produqie sunt reprezentate de intreprinderi mici $i mijlocii in domeniile, transport
de marfuri $i persoane, agrozootehnie, prest:ari servicii. in afara de soc\etatile comerciale sunt ~i persoane fizice
autorizate $i asociatii familiare care realizeazA activitati l'n domeniul alimentatiei publice, prestari servicii, comert cu
amllnuntul, etc. Aceste activitliti au un rol important in activitatea ~i via.ta comunitAli~ precum ~i I.a cr~terea bugetului
local al comunei. Pe raza comunei i§i deSra$oara activitatea In baza Legii 300/2004, un nurnar mic de meseri~i si
prestatori de servicii.
5.5.5.3 Agricultura ~i

cre~terea

animalelor

in comuna TARLUNGENI agricultura este slab dezvoltat! ~i exploatata, dar administratia Jocala ~i investitorii
$i proprietarii locali de terenuri analizeaza mai multe propuneri de dezvoltare a sectorului agricol ~i al agroturismului:
Zona este cunoscuta indeosebi pentru activitatea sa agricol!l de cre~terea a animalelor.
Activitat.ile agricole in cadrul asociapilor agricole ~ in gospodl!.riile individuate constau l'n :
./ Cultivarea terenurilor arabile cu cereale: grau, porumb, cartof
./ Cultivarea pomilor
./ P~unatul pe terenurile cu p~une ~i ianeatA
../ Cre~terea animalelor bovine ~i ovine pentru came ~i lapte
./ Cre~terea pasarilor pentru came ~i oua
./ Cre$terea porcinelor pentru came
5.S.5.4 Turismul

Varietatea peisagistica a reliefului, lncadreaza comuna TARLUNGENI mtre vetrele de cultura ~i civilizatie
romaneasca cu largi perspective de dezvoltare. fnsa§i pozitia geografica a comunei face ca aceasta sa detfila un
important potential de dezvoltare a turismului Complexul depresionar al B§rsei, candva un fund de mare, care
treptat a fost umplut intr-un timp indelungat, cu aluviuni aduse de apele ce coborau din munti.
In partea sudica a cornunei este o zona de contact dintre campia piemontana ~i masa orogenica. Comuna este
8.§ezata tocmai in aceastA arie geografica de legatura, delimitata de raul Ta:rlung. C§mpia piemontana a comunei
Tl!.rlungeni care se futinde plina la limita nordica a acestei comune, lnspre Prejmer, Hannan ~i Sanpetru.
Din punct de vedere geografic ~i geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei Tarlungeni, se situeua in
extremitatea sud-estica a Depresiunii Bfu'sei, urcand pana spre varfurile masivelor Piatra Mare $i Blidaru.
Pe acest teritoriu se imbina in mod armonios doua tipuri de zone: zona montan11 - reprezentata prin versantii
nordici ai masivelor Piatra Mare ~i Blidaru si zona depresionara - vetrele localitatiilor TArlungeni, Zizin ~i Purcareni
care se afla mtre dealurile ce lnainteaza spre centrul depresiunii.
Diversitatea cadrului natural, a florei $i faunei cat $i relieful variat - de la v3.rful Ciclomului (1197,4 m) la
depresiunea din NV (606,5 m), fiind predominant deluros $i muntos cu importante zone de pA~une, acoperit cu
paduri de fag $i rA~inoase - se constituie intr-un important potential de dezvoltare a turismului.
Resursele naturale, bogatul patrimoniu arheologic, istoric ~i cultural ~i ospitalitatea oamenilor, fac din aceasta.
comunitate o zona cu un poten1iaJ de dezvoltare socio-economic deosebit de ridicat.
De aseroenea, cadrul natural, precum ~i posibilitatea dezvoltarii unor activitati pomicole ~i agricole variate cu
reprezentare buna in domeniul agricol ~i zootehnic $i investitii viabile In amenajarea unor mici haze industriale, conduc
la concluzia ca premisele dezvoltarii rurale sunt foarte bune.
in comuna este dezvoltata activitatea turistica ~i agroturistica, iar, potentialul peisagistic ~i de pozitionare
geografica constituie un punct de pomire suficient pentru dezvoltarea unei strategii de atragere a turi~tilor pe termen
mediu ~i lung. Populatia pastreaza anumite obiceiuri ~i traditii care alaturi de modul de viata traditional pot constitui un
posibil potential agroturistic.
Un alt aspect deosebit de important la momentul actual, il constituie existenta serviciilor de cazare ~i masa
d~-tinate turi§tilor ce vin in comunitate.
In anul 1992 prin bunavointa Comisiei Agroturismul Montan au fost inventariate ~i atestate o serie de gospodarii
din comuna Tarlungeni care ar putea sa intre in circuitul turismului montan Cele peste 40 de gospodarii care au fost
atestate atunci cu clasa A reprezintll nn numar modest fatA de posibilitatile reale din comuna.
La o inventariere sumara facutll de un colectiv al Primariei T!irlungeni, numarul acestor gospodarii poate depa~i
doua sute. Important este ca aceste gospodarii sau aceasta. modaJitate de turism posibil in comuna sa fie cunoscuta fn
tarli sau peste hotare; mentionam cA pana in anul 1948, in satul Zizin, in preajma surselor de apa. minerala se practicA
aceasta forma de turism, care a disparut dup!l distrugerea bailor cu apa rece.
Pe teritoriul comunei §i anurne in satul Purcareni t~i desfli~oara activitatea o asociatie de turism "Copacul
bucuriei " din cadrul retelei de turism "Operation Villages Roumains" prin care un numar important de gospodllli.i
practica agroturismul. Aceasta activirate a adus locuitorilor din zon:l posibilitatea valorifi carii produselor agricole
obtinute in gospodaria proprie §i obtinerea unor venituri suplimentare.
Un punct de atractie turistica unic in zona. este rezervatia naturala Pw·ca.reni - zona Calea Muierii cu dubl!l
importanta: fauna fosilizat~ ~i evolutie geologic:!. Rezervatia natural~ se aflli situata la poalele Muntilor (Cl!1bucetele)
Intorsurii, pe glacisul ce face trecerea catre sectoral piemontan al depresiunii Tara Barsei, la contactul dintre acestea.
Perimetrul care contureaza ivirea stiincilor calcaroase delimiteatii wt areal de 0,04 ha, iar impreuna cu zona tampon
ce protejeaza circular acest areal, rezervatia se intinde pe 0,2 ha.
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Stanca calcaroasa de la PurcAreni este unul din punctele fosilifere de prestigiu ~tii:ntific din judetul Bra~ov ~i
chiar din tara ce a fost intens erodat.
Rezervatia Purcareni prezinta in primul rftnd un interes din punct de vedere ~iintific, fiind practic un" laborator" in
sit, unde speciali~ti, profesori ~i studenti, pot studia fauna fosila ~i mai ales faciesul in care s-a format. Prin faptul ca
arealul ocrotit este redus ca intindere, el nu afecteaza nici problema restituirii terenurilor, iar resursele de subsol nu au
valoare economicli care sa prejudicieze economia locala. Poate constitui un avantaj, contribuind la dezvoltarea
turismului ~i mruirea numfil"ului de peosiuni turistice din localitate ~i cornuna.

5.5.6 Mediul
Dezvoltarea durabila este concilierea intre progresul economic ~i social, :fara a periclita echilibrul natural al
planetei. lntensa exploatare industriala din ultimele decade a dus la o degradare continu!i a mediului.
Relatiile dintre factorii de mediu sunt de tip cauz!i-efect; perturbarca echilibrului dinamic al unuia dintre ace§tia
va avea con.secinte ~i asupra celorlalti, iar actiunea tor conjugat! se rasfrfulge a.supra siinAtAtii umane.
Aerul
Principalele presiuni asupra calit~ aerului sunt determinate de traficu1 ru6er, lucrarile de construqii, activitllti
sociale (mcAlzirea locuintelor prin utilizarea lemnului drept combustibil), arderile de combustibili in procese
tehnologice sau in centrale tennice industriale, exploatarea materiilor prime, respectiv depozitarea acestora ~i activitatile
agro-zootehnice (utilizarea pesticidelor, cre~terea intensiva a animalelor).
Poluarea aerului este cea mai gravll. problema efectele negative ale acesteia sunt de naturA a pune in pericol
sanatatea omului (afecteaz!i m special aparatul respirator), sli dauneze resurselor biologice $i ecosistemelor ~i chiar
sa provoace pagube economice.

Apa

In alcatuirea sursetor de apa ale comuoei intra at!t apele subterane (freatice ~i de adancime) cat ~i apele de
suprafata - reteaua de rauri.
Supravegherea calit!tii apelor este realizata de catre Laboratorul de chimie, biologie §i bacteriologia apei al
SGA Bra~ov, fiind monitorizate apele curga.toare de suprafat1, apele subterane freatice, sursele de potabilizare ~i apele
uzate. Privind apele de suprafat1, cele mai importante surse de poluare sunt evacudrile de ape uzate menajere neepurate
sau insuficient epurate ~i depozitarea neconforma a de~eurilor menajere ~i a celor rezultate din desta§urarea activitatilor
economice.
Solul

m

Conform l'mpartirii Europei
regiuni biogeografice, comuna Tiirlungeni se afJl!. l'n zona alpinl!. submontanl!..
Caracteristicile climei din ultima perioada, carora Ii se adauga alternanta perioadelor secetoase cu cele umede nu au
dezechilibrat evolutia fireasca a habitatelor. De asemenea, nu s-au semnalat degradari majore ale habitatelor. in zona in
care este situatl!. comuna Tll.rlungenj se gasesc habitate terestre - paduri §i paji§ti subalpine.
Cauzele problemelor cu care se confrunta aceste habitate sunt:

./

./

in cazul pl!.durilor: fenomeme de uscare a copacilor, atacurile dauniitorilor ~i depozitarea de~eurilor;
1n cazul pa~unilor: deficitul de apll. ill sol, dejectiile din zonele cu stane §i depozitarea de§eurilor;

Aria natural! protejata - Locul fosilifer Purcareni - starea de conservare a rezervatiei fiind buna.
Problemele identificate la acest nivel sunt:
schimbdrile climatice, regimul dezecbilibrat al precipitatiilor ~i calamitatile natural;
restrangerea arealelor naturale tn favoarea celor antropice - activrtati economice de tipul exploatarilor
forestiere, suprapii~unatul, coostrucpile ilegale mz.one protejate §i activitatile de braconaj~
./
arderea miri§tilor, comertul ilegal cu specii rare ~i amenintate, turismul necontrolat prin campare
dezorganizata ~i prezenta de§eurilor de toate tipurile in zonele natural.
La nivelul comwiei TARLUNGENJ suprafetele de teren cu destinatie agricol.a sunt tot mai afectate de
diferite procese de degradare, fie cli vorbim de procesele induse de activitatea antropicli sau fenom.eoe naturale.
Principalele probleme se refera la eroziunea de suprafatA ~i/sau de adfulcime, excesul de umiditate, pe care se manifest!i
fenomene de eroziune a apei sau terenuri.
Manifestarea acestor probleme este intensificat!i de practicile agricole neadaptate conditillor de mediu, utilizarea
pesticidelor ~ a m~amintelor chi.mice, depozitarea necorespunz!itoare a de~eurilor industriale ~i menajere, defri~iirile
intense ~i abuzive. Calitatea solului mai este influentatA ~i de o serie de procese ~i fenomene naturale, cum ar fi
alunecarile de teren, inundiqiile sau secetele prelungite.
Influentarea negativa a solului este cauzata de fucorporarea de elemente chimice cu caracter toxic. Incarcarea
solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradeazli insu§irile fizice, chi.mice ~i biologice,
contribuind astfel la reducerea capacitiitii productive.
ModificAriJe antropice ale solului datorate constructiilor de toate felurile, prin operatiuni de decopertare,
modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, a~a numitele protosoluri antropice.
Dintre poluantii proveniti din ingr~aminte, cei mai cwiosculi sunt oitraµi, datorita efectelor negative
provocate de prezenta !or In exces.
Pentru prevenirea problemelor posibile, autoritatea localii poate realiza amenaj!iri cu scopul de a proteja
populatia impotriva inundapilor, poate accesa fonduri europene pentru proiecte pentru prevenirea alunecarilor de teren.
Cercetarile privind pastrarea calitiipi solului sunt o necesitate, ceca ce presupune actiuni de ment1nere
./
./
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a materiei organice in sol §i reciclarea continutului de substan1e nutritive. Solul este supus acJiunii poluatorilor din aer §i
din apa, fiind Jocul de intalnire al poluantilor.
Sursele de degradare a solurilor sunt:
../
reziduurile zootehnice
./
pesticidele
./
defri§area padurilor
./
eroziunea de suprafata
./
alWtecarile de teren
./
depunerile de de§euri solide - menajere §i a celor rezultate din desfii~urarea activit!ifilor economice.
./
supraexploatarea solurilor
./
evacuarea ilirect pe sol a apelor uzate
./
lipsa unei retele de canalizare eficiente §i a tmei statii de epurare
Problemele identificate cu privire la starea solurilor din comuna sunt:
./
./

suprafete afectate de reziduuri zootelmice;
suprafete afectate de lipsa retelei de canalizare;

Managemetrtul de§eurilor
Toate activiUltile economico-productive §i sociale sunt generatoare de produse secundare cu valoare economica
foarte sc!izuta sau chiar inexistenta pe care le putem numi generic de§euri.
Djn punct de vedere al protectiei mediului, gestionarea acestora este o problema acutii la nivelul Romaniei, mai
ales in contextul cererii crescande pentru toate produsele alimentare §i nealimentare.
Jmpactul gestionruii necorespunzatoare a de~eurilor este lUlul negativ asupra factorilor de mediu, dar si asupra
factorului uman, fie ca ne referim Ja sanatatea acestuia sau la activitAlile sale productive. Depozitarea de~eurilor i'.n
rampe de de~euri lnseamna pierderi irecuperabile de teren §i resurse.
lmpactul negativ se rasfrange asupra rnai multor componente ale mediului lnconjurator: de~eurile
biodegradabile se descompun, producand gaze (poluare atmosferica) ~j levigat (poluarea solului §i a apei), aria de teren
utilizaUI este relativ extinsa.
Deseurile menajere depozitate pot constitui vectori importanti in raspftndirea infecfiilor, pot constitui condipi
pentru inmultirea insectelor §i rozatoarelor, iar peisajul se degradeaz!i din punct de vedere estetic.
Este greu a se face o apreciere corecta a generarii si colectarii de§eurilor municipale in comuna
TAR.LUNGENI, ca de altfel in intreg judetuJ, deoarece nu au existat pfulli in prezent sisteme corecte de urm!irire a
acestor indicatori. Dintre acestea enumeram: absenta Wlei evidente corecte a numarului de locuitori deservip, acceptarea
colectarii wior cantitati de de~euri nepericuloase de produqie ~i introducerea lor in cantitAtile raportate ca de§euri
menajere, absenta sistemelor de cantarire - ca wmare a folosirii unor indici aleatorii la transformarea din metri cubi 1n
tone.
Dezvoltarea de masuri care sa incurajeze prevenirea genenirii de de~euri ~i reutilizarea acestora, promovand
utilizarea durabita a resw-selor constituia una din prioritllti administartiei publice locale TARLUNGENT.
Se unnare~te in special:
./ Cre~terea ratei de reciclare ~i imbunatatirea calitatii materialelor reciclate, colaborand cu sectorul
privat §i cu unitatile care valorifica. de§eurile .
./ Promovarea valorificlirii de~eurilor din ambalaje .
./ Reducerea impactului prod.us de carbonul generat de de~euri.
Pentru imbunatatirea calitlltii vietii dar ~i sporirea calitativa. a serviciilor catre populatie §i sectorul privat se
dore§te cre§terea suprafetelor cu spatii verzi, sustinerea initiativelor care premiaz.A ~i recompenseaza populapa care
reduce, reutilizeaza ~i recicleazli de~eurile din gospodarii, o bunA colaborare cu autoriUltile administratiei publice
judetene pentru cre~terea eficienfei ~i calitlltii de§eurilor colectate, fac§ndu-le mai ~or de reciclat.
5.5.6.l Resurse naturale
Terennl, rocile, argilele si nisipuJ din albia raului sunt cele mai folosite resurse ale comunei Acestea sunt
Loca!nicii
foJosesc
utilizate lndeosebi )a construqii, la pavaje sau Sllllt folosite pentru mtre(:inerea dromurilor.
resursele raului ~i pentru tencuiala sau zidarie. Cea mai mare bogA{:ie a comunei o reprezinta pitdurile.
Bog!tiile subterane nwnara apele minerale, premisa pentru dezvolatrea industriei.
In plus trebuie sa amintim bogafia obiectivelor ~i a monwnentelor turistice, ni$a. ce poate ti mult exploatata
pentru dezvoltarea economic a comunei.
5.5.6.2 Flora
Jude~ Bra~ov reprezint.a zona de confluenta intre speciile eurasiatice cu cele circumpolare, central-europene ~i
in unele insule cu cele mediteraneene, sub-mediteraneene, pontice, aspect care influent-eazii ~i flora din zona comunei
Tarlungeni.
Astfel, masivele Ciuca~ ~i Piatra Mare adapostesc numeroase specii specifice carpatice (obsiga barsana, macul
de munte, crucea voinicului, etc). Depresiunile intramontane adapostesc, gratie unor topoclimate specifice numeroase
specii vecbi, numeroase relicte (specii vechi) sau specifice.
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In zonele acoperite de paduri, in stratul arbustiv apare paducelul (Crataegus monogyna), alunul (Coryllus
avellana), lemnul cainesc (Ligustrum vulgare), ienupArul (Juniperus communis), afinul (Vacciniwn myrtillus), iar in
stratul ierbaceu, paiu~ul de munte (Festuca drymea), rogozul, horistile, floarea pa§tilor (Anemone nemorosa),
splinuta (Solid.ago virgaurea}, tataneasa ~i altele.
Vaile cursurilor locale de apa ~i in special lunca Urlungului adiipostesc babitate de ape dulci precu.m cele de
vegetatie herbacee de pe malurile raurilor montane, de vegetape lemnoasa cu Myricaria gennanica §i cu Salix eleagno.
Masivele anterior menfionate ofera cadrul propice pentru dezvoltarea de habitate de paji~ti ~i stutari~uri:
tufiiri§uri alpine §i boreale, tutari~uri cu Pinus mugo ~i Rhododendron myrtifolium, tufari§uri cu specii sub-arctice de
salix etc.

Zona forestierii
Datorita cadrului natural l'n care este amplasata localit.atea, o parte din teritoriul administrativ al acesteia este
acoperitli de paduri, care se mcadreaza in unndtoarele subzone:
.,/
Subzona stejarului, relativ restriinsa, care ocupA versan1ii piina la 500 - 700 m §i unde se intfilnesc
jugastrul, carpenul, frasinul, u1mul §i alte specii arbustive ~i plante ierboase;
Subzona fagului, de la 500/600 m la 1000 m, ftind lntAlnita sub fonna fagetelor pure in Masivul
.,/
Ciuca~ cat ~i sub fornu\ de paduri de amestec fag, molid, brad.
.,/
Subzona molidului prezenta at§t in Masivul Ciuca~ cat ~i In Piatra Mare unde ocupa zona superioara
fiigetelor pfula zooa alpina.. Molidul este asociat cu laricele.
5.5.6.3 Fauna
Datoritii conditiilor prielnice generate de supraf.et.ele mari acoperite de pAduri, o pane dintre ele incluse in .reteaua siturilor
protejate de important! comunitara, fauna loca.Ja este variata ~i include numeroase specii de mamifere marl precum mistretuL r.lrul,
ursu.1, capriarul, cerbul, alaturi de care se tntiHnesc specii de amfibieni, reptile ~i pa.sari (~orecarul, bana, potfunicbi, acvile, coco~ de
munte, pron~ul de piatra).
Lacul Tarl.ung este populat en numeroase specii de~: bab~ biban, caras, clean, glnbort oblete, pastmv de lac,
pll.strav indigen. ro~ioara, ~tiuca ~ zgl!vooca. 0 parte speciilor specifice apelor de munte se regiisesc ~ mparauI Tiirlung, mamonte
de baraj.

5.S.7 SlinAtatea
Infrastructura sanitara este formata. din:
~
3 cabinete medicale medicina generalli (satele Tarlungeni, Zizin ~i Purcareni) deservite de 2 medici de
familie ~i I cabinet stomotologic(sat Tiirlungeni) deservit de 2 medici.

~
in Comuna Tarlungeni exista un cabinet de medicina veterinara., in care i~i desfi\~oara. activitatea un
medic concesionar.
~
in localit.ate functioneazii 4 fannacii umane w satele: TARLUNGENI (2), Purcfil'eni(l) ~i Zizin(l).
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5.5.8 Educatia
Conform Retelei ~colare aprobate pentru anul ~colar 2019-2020, uniti1f11e ~colare sunt urmAtoarele:
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Nr.crt.

Denumirea unitAJii ~colare

Secpe

Nivel

PJ/AR

Adresa

I

~cola

Rom§na

Pre~colar

PJ

Str. Principala nr. 36 (Corp A)

Gimnazialii nrlungeni

Primar

Str. Padurii FN (Corp C)

Gimnazial

Str. PrincipalA nr. 36 (Corp D)
Str. Zizinului nr. 205 (corp B)

2

Gradinita Urlungeni

Pre~colar

AR

Str. Principalll nr. 754

Roman A

Primar/ gimnazial

AR

Str. Principalii nr. 465

Rom§na-program normal

Pre~colar

AR

Str. Principalll nr. 83

Primarigi.mnazial

AR

Str. N. Balcescu nr. 154

Pr~colar

AR

Str. Alex Petofi nr. 253

Primar

AR

Str. Principal! nr. 642

Romanll.- program normal

Magbiara- Program prelungit
3

~coala

4

GrMini~ Purcarcni

Gimnaziala Purcareni

Maghiara- program prelungit
5

~coala Gimnaziala Zizin

Rom§.na

6

Gradinita Zizin

Romana-program normal
Maghiara- program prelungit

7

~coala

PrimarA Carpini~

Romana
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Nwnarul total de copii mscri~i la gradinifa:l .045 elevi

NumArul total de elevi lnscri~i la ~coala general: 325 elevi
Numl!.rul personalului didactic: 73 cadre
Numarul personaJului nedidactic: 23 salariati
Nwnarw personalului didactic aux.iliar: 7 salariati
}:>
Baze sportive ~i de agrement: I sal.a de sport ~i o bazii. sportivcl'l ce cuprinde 3 terenuri fotbal in satul
nrlungeni, ~i o baza sportiva in curs de amenajare in satul Purcareni.
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5.5.9 Cultum, port, tradifii, datini ~i obiceiuri, monumente istorice

Dezvoltarea durabila ca obiectiv strategic fundamental presupune incetaterurea unor practici ~1
instrumente libere ~i diverse de acces la educape ~i cunoa~tere, la tezaurul cultural al propriei napuni ~i al umanitAtii in
ansamblu, la toate resursele care pot dezvolta creativitatea ~i spiritul novator. Este vorba de asigurarea ~ansei pentru to\1
indivizii de a deveni producatori de culrura, dep~ind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment.
in esentA, principiile dezvoltarii durabile se aplicA in egala mlisura patrimoniului cultural ca ~i capitalului
natural, fiind vorba de resurse mo~tenite de care trebuie sa beneficie.z.e ~i generatiile urmatoare. intrucat avem de-a face
cu resurse neregenerabile, eventuala lor irosire, din ignorant! sau negJijenta, devine astfel irecuperabila ~i ireversibila.
Crearea unui mediu de calitate duce la prosperitatea comunei $i implicit la o calitate sporita a vietii ceratenilor
sa.i. Un mediu ·atractiv, sigur $i sustenabil are o contributie benefica ~i vita.lit pentru imaginea comunei $i pentru reputapa
pe care acesta o are pe plan extern ~i care poate afecta deciziile investitorilor straini. Acest lucru se poate obtine
prin dezvoltarea culturii §i a evenimentelor culturale, prin promovarea turismului sau a altor forme de divertisment.
Portul popular
Proximitatea fata de municipiul BRA$0V, migrarea fortelor de munca spre ora~ ~i costurile mici ale bainelor ~i
tesll.turilor din ora~ fat.a de pretul wiui costum popular, au fi!.cut ca mare parte a popula1iei sa renunte la traditii ~i
obiceiuri, asffizi mai exist!nd doar c:iteva costume populare in lazile de zestre ale melancolicilor.
Datini # ohicehlri din TARL'CJNGENI
Datinile ~i obiceiurile, reprezintA pagina nescrisA a i.storiei care oglinde~te modul de a gtindi ~i a se comporta a
unei comunitlip. Din aceasta cauza, ele trebuie sa fie pastrate, cunoscute ~i respectate, ca orice document care ne atestA
originea.
Obiceiurile ~i taditiile din aceastll. zon.A sunt prilejuite de sat"batorile de peste an: CrAciunul (colindul), Anul
Nou (plugu~orul, sorcova), Boboteaza, Pa~tele, Rusaliile. Acestea ofera un spectacol impresionant, la realizarea
cAruia i~i dau concursul muzica, dansul, poezia, reprez.entarile plastice, gestica ~i voia bunlt
In comuna func\ioneaza doua camine cuturale 1n satele Purcareni ~i Tarlungeni.
5.5.10 Culte
In comun.!, pe sate situatia unit1tilor de cuJt se prezintA astfel:
> Sat Tlirlungeni:
v' I - Biserica Ortodoxii
v' I Biserica EvangheHca Luterant\
v' I Casa de rugaciuni Adventista
v' I Biserica Catolica
v' 2 cimitire, unul ortodox \)i unul evangbelic
~ Sat Purcareni:
v' 1 Biserica Ortodoxa
v' 1 Biserica Evanghelica Lutherana
v' 1 Casa de rugaciuni Adventista
,/ I Casa de rugAciuni Penticostala
../ 2 cimitire, unul ortodox ~i unul evanghelic
> Sat Zizin:
,/ I Biserica Ortodoxa
,/ 1 Biserica Evanghelicii Luterana
,/ I Biserica Penticostalll
,/ 3 cimitire, unul ortodox, unul evanghetic ~i unul penticostal
5.5.11 Infrastructura sociala
Asistenta socialA presupune un ansamblu complex de masuri ~i actiuni realizate pentru a raspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, mvederea prevenirii ~i dep~irii unor situatii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei ~i · protectiei persoanei, pentru prevenirea
marginalizruii ~i excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale ~i In scopul cre~terii calitatii viepi.
Ca efect al descentraliwii unor componente, la nivel local activitatea de asisten~ sociala s-a extins foarte
mult.
Pe plan local, rezultatele activitafii i'n domeniul asistentei sociale sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca toate
cazurile sa fie rezolvate la nivelul PrimAriei T ARLUNGENI, fiirti a se dcpa~i tennenek legate de soluri.onare a pctifiilor.
Numai in situafii deosebite, cazurile sunt referite altor institutii.
Activitatea de protectie socia1A se desra~oara conform prevederilor Legii 292/2006 a asistentei sociale ~i Legii
466/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2006 pea1ru modificarea Ordonantei de urgenta
a Guvemului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum ~i a unor facilirati populatiei
pen1ru plata energiei tennice ~i Legii 466 I 2004 privind statutul asistentului social.
fn anii trecuti au fost realizate unnatoarele categorii de activita~ in vederea prote01iei copilului, persoanelor
singure, persoaaelor cu handicap, pensionarilor (persoanelor v§rstnice), familiilor nevoia§e, precum ~i a oricarei
persoane aflate in nevoie:
a. Activitiip de protecP,e a persoanelor fara venituri sau cu venituri mici.
b. Activita.p de protectie a persoanelor vfu'stn1ce;
c. Activitati privind proteqia persoanelor cu handicap,;
d. Acordarea alocatiei pentru familiile cu copii;
e. Efectuarea muncii In folosul comunit<ltii;
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f.

Acordarea de ajutor pentru mcfilzirea locuintei.

In localitate, 1n sanll TArlungeni, funcfioneazA un c&nin de bat.raw privat, precum si un complex de servicii
Tarlungeni, aflat in subordinea DOASPC Bra~ov din cadrul Consiliului Judetean Bra~ov. fu cadrol acestui complex
funcp.oneaza 2 case de tip familial pentru copii.
S.5.12 Institutii de ordine publicJ ~i situatii de ~rgentll
Peraza comunei functioneazll Postul de Politie TARLUNGENI (Polipa Nationala) iar la nivelul Administratiei
publice locale este organizat ~i Serviciul Politia Locala iar rn domeniul situatiilor de urgentA functioneazil serviciul
voluntar pentru Situatii de Urgentll organizat in subordinea Consiliului Local TARLUNGENI.
5.5.13 Cadrul instituponal
Confonn Legii 351/2001 cu modificmle ~i completarile ulterioare, privind aprobarea Sectiunii IV a Planului de
Amenajare a Teritoriului National, TARLUNGENI cuprinde o localitate de rangul IV, respectiv satul re~edinta de
comuna Tarhmgeni) ~i incll 3 localitati de rangul V respectiv, satele apartinlltoare (Zizin, Purcareni ~i Carpini~).
Elementele ~i nivelul de dotare ale localitatilor rurale de rang IV ~i de rang mai jos:
Rangul IV este atribuit satelor re§edintii de comuna. Dot4rile minime obligatorii necesare in vederea servirii
tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:
)> sediu de primarie;
» gr:i.dinita, §coala primara §i gimnaziala;
)> dispensar medical, fannacie sau punct fannaceutic;
)> po§ta., servicii telefonice;
)> sed1u de politie §i de jandarmerie;
)> camin cultural cu bibliotecii;
)> magazi.n general, spapi pentru servicii;
);> teren de sport amenajat;
)> parohie;
)> Ci.mitir;
)> statie/ balta C.F.R sau statie de transport auto;
)> dispensar veterinar;
)> sediu al serviciului de pompieri;
)> puncte locale pentru depozitarea controlata a de§eurilor;
)> alirnentare cu apii prin ci§mele stradale.
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor ~i satelor apartinlind municipiilor sau o~elor.
Existenta unor dotari publice sau comerciale §i dimensiunea acestora sunt detenninate de numarul de locuitori §i de
specificul a§ezarii. Dotdr:ile minime obligatorii in satele av§nd peste 200 de locuitori sunt:
)> ~coala primara;
> punct sanitar;
> magazin pentru comert alimentar §i nealimentar.
Aceste dotari sunt necesare §i in cazul satelor avand o populatie de pana la 20 locuitori, ctind satele respective
sunt izolate, situate la distante de peste 3-5 km fata de satul eel mai apropiat care dispune de astfel de dotari.
Administratia publica a Comunei TARLUNGENI este organizata conformitate cu prevederile Legii 215/2001
privind administratia publica. locala, republicat! cu modi.ficarile §i completarile ulterioare.
Conform art.29, numarul corespunzator de consilieri locali este de 15.
Componenta ~i apartenenta politica, 1n ordine alfabetica. a acestora este prezentata in tabelul de mai jos:

m
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11

SAFTAMARIA

PNL

12

T AREAN TITEL

PNL

Potrivit art. 36, Consiliul local are initiativa, hotara~te, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu
exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritliti ale administrapei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercitA urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind organizarea $i funcponarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor $i
serviciilor publice de interes local ~i ale societA\iJor comerciale ~i regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-socialA $i de mediu a comunei;
c) atribupi privind administrarea domeniului public $i privat al comunei;
d) atribupi privind gestionarea serviciilor furnizate c~tre cetateni;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern~ extern.
Confonn art. 62 din acela§i act normativ, primarul reprezintii Wlitatea administrativ-teritorial:! in rela(iile cu alte
autoritiili publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum ~i in justipe. Atributiile principale ale
acestuia sunt stabilite la art.63. 0 serie de atributii pot fi delegate viceprimarului {art.65).

IBF.SCHEA SEVERIUS F LORIN
)>

»
)>

}>
}>
)>
}>
}>

}>
);>

I PRIMAR - PNL

Organigrama autoritatilor administratiei locale cuprinde:
Primar,
Viceprimar;

Consilier personal al primarului;
Administrator Public;
Auditor;
Consilier juridic;
Secretar;
Situatii de urgenta
Protectia mediului;
Administrativ;

}>

Cre~a;

)>

Ca.min cultural;

Bibliotec!I;
Agenti paz!I;
}> Relatii publce, stare civila, arhivA;
» Resurse umane;
}> AsistentA persona!A;
l> Autoritatea tutelard, asistenta $i protectie sociala
}>
Asistenta medical!I comunitarn;
)> Consilier rromi;
}>

}>

)>

Juridic;

}>
}>

Achizitii publice;
Agricol cadastru;

}>

Urbanism;

Iget contabilitate;
Impozite, taxe locale;
l> Politie Jocala;
}> SERVICIUL SALUBRIZARE TARLUNGENT.
5.5.14 Utilitii1i - servicii
}>

}>

5.5.14.1 Alimentarea cu apa ~i canali.zarea
Alimentarea cu apa potabila se realizeaza in sistem centralizat pentru toate satele, precum si prin cismele
stradale Ooc. Zizin si Purcareni), gradul de racordare la sistemul centralizat find de 95 %.
Nu exista un sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor uzate provenite de la gospodatii si obiectivele
socio-economice se realizeaza prin solutii individuale in bazine vidanjabile.
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Primaria Conrunei Tarlungeni are in deru1are invetitia de rea1izMe a retelei c.en1ralizate de cana1izare ape uzate menajere. cu
raoordare la statia de epurare zonala Prejmer, confotm Aviz de gospodarire a apelor nr. 350 din 12.10.2010, emis de SGA Brasov,
investitie finan1ata prin Administratia Fondului de Mediu, confonn Contract de finaotare nerambursabila m. 259/N din 04.05.20 l2,
din care au fost .realizate unnatoarele:
Retea canalizare: 11.335 ml- realizat 75 %
Colector A: 1.347 ml- realizat 100 %
Colector B:940 ml- real.i.zat 78 %
Colector C:2328 ml- realizat 1000/o
Alimentarea cu apa potabila
Sursa : retea Compania Apa Brasov SA, aduetiunea Ciucas si aductiunea Harman-Zizin..
Volume si debite de apa autorizate :

- zilnic maxim= 2500 me 29,00 1/s; anual 912,50 mii me
- zilnie mediu =1800 me; 21,00 l/s; anual 657,00 mii me
- zilnie minim = 1000 me; 11,60 l/s; anual 365 ,00 mii me
Regim
de
funetionare
permanent,

24

ore/zi,

365

zile/an.

Instalatii de captare:
6 bransamente Dn 110-i-200 mm, realizate la aductiunea Ciucas OL = 350 nun, amplasate in camine prevazute cu
apometre, amonte de loe. Zizin, din care sunt alimentate rezervoarele de inmagazinare;
- 2 bransamente Dn 160+250 mm, realizate la aductiunea Harman-Zizin Dn 1000 mm, pentru zona Izvor, amplasate in

eamine prevazute cu apometre.

lnstalatii de 11Ware: instalatie de dezinfectie cu clor gazos, Q= 11,60 1/s.
lnstolatii de aductiune: retea din conducte HDPE cu: Do =200 mm., in lWlgime totala LI = 2554 m, Dn = 160 mm, in
lungime totala U =7604msiDn=110 mm, in lungime totala L3 = 15165 m.
Instal.atii de imnagar,inare: capacitate totala de inmagazinare a apei potabile V= 700 me, stocate in trei rez.ervoare
circulare din beton annat
- Rl = 500 me, rez.ervor suprateran, amplasat amoate de localit.atea Zizfil. care deserveste Joe. Zizin si Purcareni, prevazut cu
statie de pomparecu I a+lrpompe tip Gnmdfoss cu Q= 64 m.clh; P=7,5 kw,H=40,8 mCA si instalatiehidroforde lx500 l si lx24
1, pen1ru asigurarea presiunii pe retea;
- R2= R3= 100 me, rezervoare semiingropate, amplasate amonte de localitatea Tarlungeni, care deservese Joe.
Tarlungeni si Carpinis.
Reteaua de distributie: retea realizata in sistem mixt, partial ramificata, partial inclara, in lungime totala Lt=
54036 m, din care:
- conducte OL-Zn, cu Dn= 3/4 11 , L = 5530 m; Dn= l ", L = 1650 m; Dn= 2", L = 8400 w; Dn = 2 1/2 ", L = 10950 m;
D = 3", L = 6800 m.
- conducteHDPE, cu Dn= 200 mm, L=44 m; Dn= 90 mm, L= 1763 m; Dn=75 mm, L= 1410 m; Dn= 63 mm,L
= 8187m; Dn=32 mm, L= 512 m; Dn= 25 tnm, L = 8790 m.
Apa pentru stingerea incendiilor: este asigurata din reteaua Compania Apa B~ov prin bransamentele
existen1e. Pe reteaua de distributie a apei sunt montati 23 hidranti subterani cu Dn 80 mm ~i 43 hidranti supraterani cu Dn
80mm.
Volume de apa necesar a fl asigurate in surse:
zilnic maxim 2500,00 me - 29,00 l/s - 912,50 mii me/an
zilnic mediu 1800.00 me - 21,0 Us - 657.00 mii me/an
zilnic minim 1000,00 me - 11.60
- 365.00 mii me/an
Modul de folosire al apei:

Necesarul de apa: - maxim 2500 mc/zi; 29,00 l/s anuaJ; 912,50 mii me
- mediu1800 me/zi; 21,00 Ifs; anual 657,00 mii me
- minimlOOO mc/zi;l l,60 l/s; anual 365,00 mii me
Cerinta totala de apa :

- maxim2500 mc/zi; 29.00 1/s; anual912.50 mii me
- mediul800 mc/zi;21,00 l/s; anual 657,00 mii me
-minimlOOO mc/zi;l 1,60 l/s; anual 365,00 mii me

Norme de apli rea/izate:
Locuitori cu instalatii de distributie a apei in loeuinta - l/zi/om - 120
Locuitori- cismele stradale sau in curti -1/zi/om - 50
Evacuarea ape/or uzate

Evacuarea apeJor uzate menajere, provenite de la gospodarii si obiectivele socio-economice, se realizeaza prin
solutii individuale in bazine vidanjabile.
Directiva 91/271/CEE, transpusa in legislatia romaneasca prin HG 352/2005, prevede, pentru aglomerarile umane
cuprinse intre 2000- l 0000 LE, realizarea colectarii apelor uzate urbane si a epurarii corespunzatoare a acestora
pana la 31.12.2018.
Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de a apii
Apometre montate Yn caminele de bran~ament
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In traseu reteaua de aductiune si distributie a apei traverseaza urmatoarele cursuri de apa:
paraul Tarhwg - traversare in solutie supraterana. pod DJ 103 A;
paraul Zizin - traversare in solutie supraterana, pod DJ 103 A (in zona rezervorului de V=500 me) cu conducta
OLDn 100 mm;
paraul Zizin- traversare in solutie subterana amonte pod DJ 103 A cu conducta OL On 63 mm.
5.5.14.2 incAlzirea ~i alimentarea cu gaze naturale
fn prezent comuna TARLUNGENI este alimentata cu gaze natw-ale in toate satele. Alimentarea cu caldura a
locuintelor individuale ~i a institufiilor publice se realizeaza In mare parte cu sobe, centrale termice pe gaz ~i
combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este constituit din gaz natural de la reteaua comune, Jerone
de foe, carbuni, G.P.L., curent electric.
5.5.14.3 Alimentarea cu energie electrici ~i iluminatul public
LocalitAtile comunei TARLUNGENI sunt racordate la Sistemul Energetic National prin linii electrice aeriene
(LEA) de medie tensiune de 20kV, montate pe stfilpi de beton.
Traseele LEA sunt arat in afara zonelor construite, cat ~i in interiorul acestora, avand In vedere particularitaple
de amplasare in teritoriu ale Iocalitatilor componente ale comunei (vednc:\tap, relief, cai de comunicatii etc).
Din LEA 20kV, prin intennediul posturilor de transformare aeriene, se alimenteazA retelele electrice de joasa
tensiune, care deservesc toatA gama de consumatori.
Retelele dejoasa tensiune sunt de tip aerian, in marea lor majoritate pe stalpi din beton, dar, pe portiuni relativ
hmgi sunt realizate §i pe stalpi de lemn.
Retelele avand destinatie publicii sunt previ1zute ~i cu circuit de iluminat public. Circuitele vechi sunt prevazute
in general cu corpuri de iluminat echipate cu Uimpi fluorescente compacte. Circuitele noi au, de regula, corpuri de
iluminat echipate cu Lampi cu LED muJt mai economice ~ mai fiabile.
Bran~amentele sunt realizate preponderent aerian, cele vechi in sistem clasic, cele noi cu conductoare torsadate
(bran~ament trifazic) sau cablu coaxial (b~ament monofazic). Bran~amentele in cablu subteran deservesc indeosebi
dotarile ~i sunt amplasate de regulli. 1n incintele acestora.
in prezent majoritatea gospodfiliilor comunei TARLUNGENI sunt racordate la reteaua electrica.
5.S.14.4 Cii de comunicatie
Proximitatea fata de municipiul BRA$0V ~i localizarea geografica. a comunei TARLllNGENI a :facut ca inca
din timpuri strlivechi aceasta comuna sa fie dotatii cu infrastructura de transport.
Viteza de dezvoltare a zonei rezidenpale, a satelor ~i comunelor din ultimul secol a depa~it insil puterea
economica a autoritAtilor locale ~i judetene de a dezvolta infrastructura de transpoti.
Teritoriul comunei Tarlungeni este strabatut de dru:muri1e judetene DJ 103 A Brasov - Varna Buzaului si DJ
I 03 B Sacele - Budila, de drumul comunal DC 4 7 Tarlungeni - Carpinis - Prejmer si DC 48 in satul Purcareni.
in plus la nivelul comunei ex.isti!. aproximativ 51 km de dnnnuri comunale, drumuri siltesti. La acestea se
adauga drumurile de exploatatie forestierii.
Comuna nu este prevazutA cu acces (garA proprie) 1a calea ferata. in ultimii ani s-a observat intenfia
autoritAtilor publice de a modemiza infrastructura rutier! $i de transport, pentru a imbunAtAti starea actualA a drumurilor
din T AR.LUNGENI.
Din acest motiv prin Strategia de Dezvoltare Locala se propuneau masuri pentru imbunatatirea dnunurilor
comunale si s!te~ti, modemi7.area sistemului rutier prin completarea sistemului de indicatoare rutiere $i dotarea
CO~'Punzatoare a drum.urilor cu santuri $i rigole.. Modemizarea drwnurilor va atrage pe de 0 parte a rat noi investitori in
zonii, avand In vedere potentialul ridicat al comunei, cresterea nivelului de trai al locuitorilor dar ~i atragerea de noi
turi~ti.

5.5.14.S Refele telefonice, TV, internet, po~ta ~i PECO

Pe raza localit'ilii functioneaza atdt operatori pentru telefonia fixA cat ~i pentru cea mobili!..
Liniile telefonice sunt de tip aerian, executate ~n cablu ~i montate atat pe stalpi proprii de lemn, cl!t ~i pe stfilpii
retelelor electrice de joasa tensiune, in functie de condipile locale. Racordarea abonatilor la sistem se face atftt prin
conexiune cablata, de tip aerian sau suhteran, dit ~i prin conexiune de tip radio-telefon.
Pe teritoriul comunei exist.I linii de transmitere a programelor de televiziune prin cablu. Cablurile retelei TVCablu sunt montate pe sra1pii de sustinere apartinand retelelor electrice publice de joasA tensiune, paralel cu cablurile
telefonice.
Internet Refeaua de internet este destul de dezvoltata, exista conexiuni ADSL prin intennediul liniei de telefonie
fixa ~i alte conexiuni. La reteaua de internet sunt racordate §i primiiria ~i unele unita.fi ~colare, societati §i gospoc!Arii
individuale etc.

Alimentarea cu combustibili auto
Nu exista statii de alimentare cu carburanti: Benzina, motorina, GPL.
Servicii po,tale
Comuna are 3 Ghi§ee Po~tale In satcle TA.RLUNGENT, Purcareni §i Zizin prin care se realizeaza serviciile
po~tale disponibile pe teritoriul Rominiei.
1.5 Serviciul de salubrizare

1.5.1. Organlzarea ~i functionarea serviciului de salubrizare
Serviciul de salubrizare este un serviciu ce este organizat ca fhcand parte din sfera serviciilor comunitare de
utilitAti publice desra§urandu-se sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale in
scopul salubrizArii localit!tii. Serviciul public de salubrizare a localitatii, denumit ill continuare serviciul de salubri?.are,
s-a organizat pentru satisfacerea nevoilor comunitapi locale.
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Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul Wlei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care,
tmpreunil. cu mijloacele de colectare ~i transport al de~eurilor, formeaza sistemu1 public de salubrizare a localitatii,
denumit 1n continuare sistem de salubrizare.
Serviciul de salubrizare cuprinde unnatoarele activitati:
)>
colectarea separata ~i transportul separat al de$eurilor municipaJe $i al de~eurilor similare provenind
din activitap comerciale din industrie $i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fl!ra a aduce atingere flurului de
de§euri de echipamente electrice $i electronice, baterii $i acumulatori
)>
colectarea $i transportul de$eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reameaajare $i
reabilitare interioara $ifsau exterioarA a acestora;
)>
organizarea prelucriirii, neutralizArii ~i valorificarii materiale $i energetice a de~eurilor;
)>
operarea/administrarea statiilor de transfer pentru d~eurile municipale $i de~eurile similare;
)>
sortarea de$eurilor municipale ~i a de$eurilor similare tn stapile de sortare;
)>
m!ituratul, spalatul, s1ropirea $i mtretinerea cAilor publice;
)>
curatarea $i transportul zapezii de pe cdile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de
polei sau de ~nghet;
~
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora c!tre unitaple de ecarisaj
sau catre instalatiile de neutralizare;
~
organizarea tratlirii mecano-biologice a de~eurilor municipale §i a de~eurilor similare;
)I>
administrarea depozitelor de de~euri $i/sau e instalatiilor de eliminare a d~eurilor municipale ~i a
de~eurilor similare;
)>
dezinsecpa, dezinfect]a §i deratizarea.
Serviciul public de salubrizare functioneaza si este organizat pe baza unnatoarelor principii:
)>
protectia sanaratii publice;
)>
autonomia locala ~i descentraliz.area;
)>
responsabilitatea fati de cetateni;
>
conservarea ~i protectia mediului 1nconjurator;
l>
calitatea ~i continuitatea serviciului;
>
tarife echitabile $i accesibile tuturor utiliz.atorilor;
>
nediscriminarea ~i egalitatea tuturor utilizatorilor;
)>
transpareata, consultarea ~i antrenarea in decizii a cetatenilor;
)>
administrarea corectil si eficienta a bunurilor din proprietatea publicll sau/~i privaffi a unitatii
administrativ teritoriale si a banilor publici;
>
securitatea serviciului;
)lo
dezvoltarea durabila.
Sistemul de salubrizare este alcatuit din.tr-un ansamblu tehnologic $i functional, care cuprinde constructii,
instalati.i ~i echipamente specifice destinate prestar:ii serviciului de salubrizare, precum:
)>
puncte de colectare separat! a de~eurilor;
)>
statii de transfer;
)>
statii de sortare;
);>
baze de garare ~i mtretinere a autovehiculelor specince serviciului de salubrizare, etc.
Alegerea rnodaUUitii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative
ale unitAtilor administrativ-teritoriale, in confonn.itate cu strategiile ~i programele de salubrizare adoptate la nivelul
fiecarei localitali, precum $i mconformitate cu prevederile Legii nr. 5112006, republicaffi cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
Modalitatea de gestiune a serviciilor de uti1itati publice se stabil~te prin h-0t~diri ale autorit!~lor deliberative
ale unitatilor administrativ-teritoriale, in baza unui studiu de oportunitate, mfunctie de natura ~i starea serviciului, de
necesitatea asigurarii celui mai bun raport pretfcalitate, de interesele actuale §i de perspectiva ale unitapfor
administrativ-teritoriale, precum ~i de marimea ~; complexitatea sistemelor de utilitati publice.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptatA, activitAj.ile specifice serviciului de salubrizare se organizeazii ~i
se des~oara pe baza unui regulament al serviciului ~i a unui caiet de sarcini, aprnbate prin hotarari ale autoritliplor
deliberative ale unitAtilor administrativ-teritorialc sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, intocmite
in conformitate cu regulamentul-cadru a] serviciu\ui de salubrizare $i caietul de sarcini-cachu, elaborate $i aprobate de
A.N.R.S.C., prin ordinal pre~edintelui acesteia.
1.5.1.1 Gestiunea delegatli este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale ori, dupa caz, asociatme de dezvoltare intercomunitarA av§nd ca scop serviciile de utilitllti
publice, in numele ~i pe seama uaitA\ilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate
ori numai o parte din competentele ~i responsabilit~tile proprii privind furnizarea/prestarea strviciilor de utilitAti
publice, pe bau unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.
Gestiunea delegat:a a serviciilor de utilitati publice implica punerea la dispozitia operatori1or a sistemelor de
utilitllli publice aferente serviciilor delegate, precum ~i dreptul ~i obligatia acestora de a ad.ministra §i de a exploata
aceste sisteme.
Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea ~i exploatarea sistemelor de
utilit:ati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitlltile componente ale
serviciilor, pe baza unor analize tebnico-economice §i de eficienta a costurilor de operare, concretizate 1ntr-un studiu de
oportunitate.
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Gesthmea delegatA se realizeaz~ prin intennediul unor operatori de drept privat care pot ti:
a) societAti reglementate de Legea nr. 31/1990, republica~ cu modificari.le ~i completarile ulterioare, cu capital
social privat;
b) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republica~ cu modificarile ~i completArile ulterioare, cu
capital social mixt.
SocietAtile reglementate de Legea nr. 3111990, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu capital
social integral public pot participa la procedurile de atn'buire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitAji
pubtice ill zona teritoriala. de competenta a unit~tilor administrativ-teritoriale care exercitA o intluenta dominant! asupra
acestora sau ln afara acestei zone d.aca operatorul nu are incheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit
direct(...).
Operatorii care i~i des~oara activitatea in mod.alitatea gestiunii delegate fumiz.eazWpresteaza serviciile de
utilitati publice prin exploatarea ~i administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza contractului
de delegare a gestiunii serviciului, precum ~i in baza liceniei eliberate de autoritatea de reglementare competenta, tn
conditiile legii speciale.
Contractul de delegare a gestiunji este un contract lncheiat in fonna scrisa, prin care unitAtile administrativteritoriale, individual sau In asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitiij:ile prevazute
de lege, pe o perioada determinata, unui operator, mcalitate de delegat, care ac\ioneazA pe riscul ~i n'ispunderea sa,
dreptul ~i obligatia de a fumiz.a/presta integral un serviciu de utilitati publice ori, dupa caz, numai unele activitati
specifice acestuia, inclusiv dreptul §i obligapa de a administra ~i de a exploata infrastructura tebnico-edilitara aferentA
serviciului/activitatii furnizate/prestate, mschimbul unei redevente, dupa caz.
Contractul de delegare a gestiunii poate fi incbeiat de asociatia de dezvoltare intercomunitara avand ca scop
serviciile de utilitati publice 'in numele ~i pe seama unitap1or administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de
delegatar. Contractul de delegare a gestiunH este asimilat acte1or administrative ~i intra sub incidents prevederilor Legii
nr. 554/20-04, cu modificarile ~i completmle uherioare.
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de acbizipe publica de servicii.
In cazul serviciilor de utilitiiti publice, astfel cum sunt definite(...), procedura de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii se stabile$te, dupa caz, in baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 ~i Legii or.
100/2016.
Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit i'n mod obligatoriu de unnatoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile ~i imobile, proprietate publica sau privatA a unitatilor administrativ-teritoriale,
aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c);
e) jndicatori tehnici corelati cu tintele/obiectivele asumate la nivel national.
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea pfu1ilor \;Ontractante;
b) obiectul contractului, cu indicarea activitatilor din sfera serviciului de utilitati publice ce urmeaza a fi
furnizate/prestate in baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevl!zute in legile specia1e;
c) durata contractului;
d) aria teritorial! pe care vor fi prestate serviciile;
e) drepturile $i obligapile partilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului ~i la sistemul de
utilitati publice aferent, inc1usiv continutul $i durata obHgatillor de serviciu public;
t) modul de repartizare a riscurilor intre parti, in cazul contractelor de concesiune;
g) natura oricaror drepruri exclusive sau speciale acordate delegatului;
h) sarcinile $i responsabilit:itile piirtilor cu privire la investitiilprogramele de investitii, precum reabilirari,
modernizari, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finantare a acestora;
i) indicatorii de perfonnanta privind calitatea $i cantitatea serviciului ~i modul de monitorizare ~i evaluare a
W.deplinirii acestora;
j) preturile/tarifele pe care delegatul are dreptul sa le practice la data lnceperii furnizarii/prestarii serviciului,
precum ~i regulile, principiile ~i/sau formulele de ajustare ~i modificare a acestora;
k) comµensatia pentru obligatiile de serviciu public in sarcina delegatului, daca. este cazul, cu indicarea
parametrilor de calcul, control ~i revizuire a compensatiei, precum ~i modaliU1tile de evitare ~i recuperare a oric!rei
supracompensapj;
1) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct uti1izatorilor $ilsau delegatarului, dupa
caz;
m) nivelul redevenfei sau al altor obligatii, dupa caz; la stabilirea nivelului redeven1ei, autoritatea publica
localA va lua tn coosiderare valoarea calculaUi similar amortizarii pentru mijloacele fixe atlate mproprietate publicii ~i
puse la dispozitie operatorului odat'i cu lncredintarea serviciului/activita.tii de utiliffiti publice ~i gradul de suportabilitate
al populatiei. Nivelul redeventei se stabile~e tn mod transparent ~i nediscriminatoriu pentru toti potentiaLii operatori de
servicii de utilitdti publice, utilizandu-se aceea~i metodologie de calcul;
n) garantia de bwia executie a contractului, cu indfoarea valorii, modului de constituire ~i de executare a
acesteia;
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0) raspunderea contractual!i;
p) forta majora;
q) conditiile de revizuire a cJauzelor contractuale;
r) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la ln.cetarea din orice cauza a contractului de
delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investitiile realizate;
s) mentinerea echilibrului contractual;
t) cazurile de incetare $i conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiuoii;
u) forta de munc!i;
v) alte clauze convenite de parp, dupll caz.
Cesiunea sau novaiia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai '.in cazul divizarii, fuzionchii ori
infiintru"ii unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale $i cu aprobarea autoritatilor
deliberative ale lUlitAP.lor administrativ*teritoriale.
in cazul serviciilor de utilita.ti publice prevazute la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii se stabile~te, dupa caz, confonn prevederilor LegH nr. 98/2016 priviod achizitiile publice, Legii or.
99/2016 privind achizitiile sectoriale $i Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii.
Subdelegarea de catre operator a gestiunii serviciuluiltmeia sau mai multor activiti:iti din sfcra serviciului de
utilitati publice este interzisa. Subcontractarea de lucrari sau servicii conexe, necesare furnizarii/prestMii
serviciului/uneia sau mai multor activitati din sfera serviciului de utilirati publice delegat/delegata, se face numai in
conditiile prevazute de legislapa din domeniul achizitiilor publice.
Organiz.area ~i des.fa~urarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de
utilitAti publice prevazute Ia art. I alin. (2) se fac in baza unei docwnentatli de atribuire elaborate de delegatar, dup11. caz,
in conformitate cu clispozitille Legii nr. 98/2016, Legii nr. 9912016 ~i Legii nr. l 00/2016.
Autorit!itile administratiei publice locale au obligatia de a initia procedura de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii cu eel pulin 6 !uni inainte de tncetarea contractelor 1n curs; in caz cootrar acestea nu pot invoca
motive de urgent! pentru atribuirea contractelor.
Existenta garantiilor profesionale ~i financiare ale operatorilor, precum ~i indicatorii de perfonnanta ~i nivelul
tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului in condipi de calitate ~i cantitate corespunzatoare constituie
criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
Operatorii nou-infiintati pot fi admi~i intr-o procedunl de atribuire a unui contract de de1ogare a gestiunii in
acelea~i conditii ca ~i societatile existente.
Documentatia de atribuire cuprinde toate infonnatiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare
completA, corecta ~i explicita cu privirc la modul de organizare, desfh§urare ~i aplicare a procedurii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii §i include in mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ~i anexele
obligatorii la acestea( ...).
In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitarii av&ld ca scop serviciile de utilitati publice, documentapa de
atribuire se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supune avi.zarii autoritAtilor deliberative ale unit!tilor administrativteritoriale membre ~i se aproba de adunarea generala a asociapei, In calitatea acesteia de organ deliberativ, in baza
mandatului primit.
tn cazul gestiunii delegate, autoritiiti.le administratiei publice locale pastreaz!!, In conformitate cu competentele
ce le revin, potrivit legii, prerogativele ~i r11.spunderile privind adoptarea politicilor $i strategiilor de dezvoltare a
serviciilor, respectiv a prograrnelor de dezvoltare a sistemelor de utilitllti publice, precwn ~i obligatia de a unniiri, de a
controla ~i de a supraveghea modul in care se realizeazii serviciile de utilitap publice, respectiv:
a) modul de respectare §i de indeplinire a obligatiilor contracmale asumate de operatori, inclusiv in relapa cu
utili.zatorii;
b) calitatea serviciilor fumizate/prestate;
c) indicatorii de performanta ai serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de ad.ministrare, exploatare, conservare ~i mentinere In functiune, dezvoltare sau modemi.zare a
sistemelor de utilitati publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare ~i ajustare a preturilor ~i tarifelor pentru serviciile de uti1i~ti publice.
in vederea ln.cheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritafile administratiei publice locale sau, dupa
caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara avftnd ca scop serviciiJe de utiliffiti publice vor asigura elaborarea ~i vor
aproba, in tennen de 6 luni de 1a luarea deciziei privind delegarca gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri
formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea ~i stabilirea solutiilor optime de
delegare a gestilmii serviciilor, precum ~i documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
Durata contractelor de delegare a gestiunii este 1imitata. Pentru contractele de delegare a gestiunii a c!iror
durata. estimata este mai mare de 5 ani, aceasra se stabile~te, dupA caz, in confonnitate cu prevederile Legii nr. 98/2016,
ale Legii nr. 99/2016 ~i ale Legii nr. 100/2016 ~i nu va depa~i durata maxima necesarA recuper!irii investitiilor prevazute
1n sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. In cazul gestiunii directe, autorit!iple
administrat.iei publice locale, cu exceptia celor care sunt membre ale asociatii1or de dezvoltare intercomunitara, suot
obligate ca, periodic, respectiv o data. la 5 ani, sa faca analize privind eficienta economic! a serviciului, respectiv sil
schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, dupA caz.
Prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin. (3), de autoritatile deliberative ale unit.A1ilor administrativteritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, 1n conditiile legii, printr-un act ad.itional incheiat mtre operatori ~i
unitAtile administrativ-teritoriale, respectiv 'i:ntre operatorii regionali §i asocialiile de dezvoltare intercomunitara avilnd
ca scop serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.
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1.5.1.2 Gestiunea directli este modalitatea de gestiune in care autorWiple deliberative ~i executive, in numeJe
unitaplor administrativ~teritoriale pe care le reprezinta, i§i asuma ~i exercita nemijlocit toate competentele ~i
responsabilitlltile ce le revin potrivit legii cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de utilirati publice, respectiv la
administrarea, functionarea ~i exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora.
Gestiunea direcra se realizeazA prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, a.stfel cum sunt
definiti(...) :fib'a aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale ~i Legii nr. 100/2016 privmd concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii, care pot fi:
a) servicii publice de inter<::s local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, 'lnfiintate ~i organizate in
subordinea consiliilor locale sau consiliilor jude!ene, clupa caz, prin hotarftri ale autoritAtilor deliberative ale wlitat;ilor
administrativ-teritoriale respective;
b) societati reglementate de Legea m. 3111990, republicata, cu modificArile ~i completarile ulterioare, cu
capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritaple deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale respective.
Autoritaple deliberative .ale unitlltilor a.dministrativ-teritoriale sau, dupii caz, asociatiile de dezvoltare
intercomunitanl avand ca scop serviciile de utilitAp publice, in baza mandatului prim.it, pot incredinta unui operator de
drept privat gestiuuea serviciilor de utilitati publice sau a uneia ori mai multor activitAti din sfera acestor servicii prin
atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea unnlltoarelor conditH cumulative ce trebuie
1ndeplinite at.at la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cat ~i pe toata dmata acestui contract:
a) unitatilc administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop
serviciile de utilitA~ publice, ID calitate de aqionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau,
dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actiooar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii
generale a aqionarilor ~i al consiliului de administrape, exercita un control direct ~i o influenta dominanta asupra.
deciziilor strategice ~i/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legiiturll cu serviciul furnizat/prestat,
similar celui pe care ii exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respect iv operatorul, dupa caz, des~oara exclusiv activitliti din sfera furni.zarii/prestarii
serviciilor de utilitAti publice destinate satisfacerii nevoil0t de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de
competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitAtii administrativ-teritoriale care
i-a incredintat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in totalitate de unitalile
administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului
privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
Prin exceppe( ...), serviciile de utilWlti publice pot fi furnizate/prestate ~i de regii autonome de interes local san
judetean, reglementate de Legea nr. 1511990 privind reorganizarea unitlitiJor economice de stat ca regii autonome $i
societAti comerciale, cu modificruile ulterioare, numai daca acestea mai au in derulare proiecte de investitii cofinan{ate
din fonduri europene, pana la finalizarea acestora.
Operatorii organiza\i ca servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridicii, sunt subiecte
juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de lnregistrare fiscal! ~i ai conturilor deschise la unitlitile teritoriale
ale trezoreriei sau Ia unitAtile bancare §i mtocmesc, in conditiile legii, buget de venituri ~i cheltuieli ~i situatii financiare

anuale.
Operatorii prevazuti la alin. (2) lit. a) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 'l~i desta~oara activitatea tn baza unei botllrc1ri de dare in
administrare care trebuie sil contina prevederi detaliate ~i complete privind atributiile §i responsabilittitile acestora cu
privire la furnizarea/prestarea serviciului §i operarea sistemului de utilitap publice aferenL
Operatorii care ~i desta~oara activitatea in regim de gestiune direcUI prevAzuti la alin. (2) lit. a) se organizeazA
~i functioneaza pe baza unui regulament de organizare ~i functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale, iar cei prevazuti la alin. (2) lit. b ), pe baza unui regulament de organizare :}i :functionare aprobat
de ciltre consiliul de administratie al acestora.
Excedentele anuale rezultate din execufia bugetelor serviciilor publice de interes local sau judetean cu
personalitate juridica, care gestioneaza servicii de utilitati publice, se reporteaz.a ID anul urmll.tor cu acee~i destinatie.
Disponibilitiltile provenite din fonduri exteme nerambursabile sau din lmprumuturi destinate cofinantarii acestora se
administreazA si se utilizeazi1 potrivit acordurilor de fmantare mcheiate.
1.5.1 Operatori ~i UtiJ/zatori. Drepturi $i ObligaJii
1.5.2.l Dreptllrile $i obligafii/e operatori/or serviciu/ui de salubrizare
Operatorii serviciului de salubrizare vor acpona pentru implicarea detinatorilor de de~euri i'n gestionarea
eficienta a acestora ~i transfonnarea treptatll. a producll.torilor de de~euri in "operatori activi de mediu", eel putin la
oivelul habitatului propriu.
Autoritaple administratiei publice locale au obligapa sll. lnfiinteze sistemele de colectare separatA §i sa. se
implice in instruirea populatiei privind conditiite de mediu, impactul d~urilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din
toate unitatile de invatamant pe care le gestioneaza.
Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea colecUrii separate, in paralel cu infonnarea $i
cOn$tientix.area utilizatorilor cu privire la tipurile de de~euri care se depun tn recipientele de colectare.
Drepturile ~i obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in cadrul:
a) hotararii de dare in administrare a serviciului de salubrizare;
b) regulamentului serviciului de salubrizare;
c) contractului de delegare a gesliunii serviciului de salubrizare;
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d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori
1.5.2.1.1 Operatorii serviciului de salubrizare au unniitoarele drepturi:
a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat. corespunzlitor tarifului aprobat de
autoritatile administrapei publice locale, determinat
conformitate cu normele metodologice elaborate ~i aprobate de
A.N.R.S.C.;
b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
c) s~ solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a prepirilor ~i tarifelor din economie;
d) sA propunA rnodificarea tarifului aprobat In situatiile de schimbare semnificativli a echilibrului contractual;
e) sa aiba exclusivitatea prestfilii serviciului de salubrizare pentru top utilizatorii din raza uniratii administrativteritoriale pentru care are hotlirare de dare fn administrare sau contract de delegare a gestiwlii;
t) sl'I aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale;
g) sli suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, :fiira plata vreunei penaliz:lri, cu un preaviz de 5 zile
lucrlitoare, dac! sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii;
h) sa solicite recupera.rea debitelor ID instanfA.
1.5.2.1.2 Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele ob/iga/ii:
a) sii tirul gestiunea separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste ID
concordant4 cu cheltuielile efectuate;
b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale $i cu respectarea
regulamentului propriu, presciiptiilor, nonnelor ~i nonnativelor tehnice in vigoare;
c) sll plateascA despligubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciHe provocate din culpa, inclusiv
pentru restrictiile impuse detinatorilor de teremrri aflate In perimetrul .zonelor de protecpe instituite, conform
prevederilor legale;
d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificatli a prestarii serviciului ~i sa. acorde bonificatii
procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului sub parametrii de calitate ~i cantit.ate
prevazup 't'n contractele de prestare;
e) sa fumizeze autoritatii administrapei pubtice locale, respectiv A.N.R.S.C., informa1iile solicitate ~i sa
asigure accesul la documentele ~i docwnentatiile pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, 1n condipile legii;
t) sa incheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatata.
desta~urarea
activitlitilor;
g) sii. detina toate avizele, acordurile, autorizatiile ~i licentele necesare prestarii activitlitilor specifice servkiului
de salubrizare, prevAzute de legislatia fn. vigoare;
h) sa respecte angajamentele fata de utiliz.:atori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
i) sli presteze serviciul de salubrizare la loti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are
hotilrare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiwtii, sa colecteze intreaga cantitate de de~euri
municipale ~i sa lase in stare de cura1enie spapul destinar depozit!rii recipientelor de colectare ~i domeniul public;
j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente ~i/sau containere in cantitl!.ti suficiente, cu respectarea nonnelor
in vigoare;
k) sA tffia la zi, impreuna cu autoritAtile administratiei publice, evidenta tuturor utiliz.atorilor cu ~i tara contracte
de prestilti ~ervicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite in acest sens;
J) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare 1n adm.inistrare sau prin contractul de
delegare a gestiunii ~i precizati in caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, sa fmbunatateasca in mod continuu
calitatea serviciilor prestate;
m) sa aplice metode performante de management, care sa conducA la reducerea costurilor specifice de operare;
n) sa doteze utilizatotii cu mijloacele necesare colectarii separate, in condipile stabilite de prezentul
regulament-cadru;
0) sa verifi.ce starea tehnica a recipientelor de colectare ~i sa le inlocuiasca pe cele care prezintll defectiuni sau
neetan§eitati maximum 24 de ore de la sesiz.are;
p) sa asigure curatenia ~i igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport In comun;
q) sa asigure curatarea ~i transportul zApezii de pe caile publice, din statiile mijloacelor de transport 1n comun,
de la trecerile de pietoni semnalizate ~j sl'l le mentina in functiune pe timp de polei sau de inghet;
r) sa asigure desra~urarea corespunzAtoare a operatiunilor de dezinsectie ~i deratizare conform programului
unitar de acpune aprobat de autoritatea administratiei publice locale;
s) sa factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
t) sa I:nfiinteze activitatea de dispecerat ~i de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de funcponare
pennanent;
u) sa ioregistreze toate reclamatiile ~i sesiwile utilizatorilor intr-un registru ~i sii ia m~urile de rezolvare ce se
impun. fn registru se vor consemna numele ~i prenurnele persoanei care a reclamat ~i ale celei care a primit reclamafia,
adrcsa reclamantului, data ~i ora reclamatiei, data ~i ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat
petentului. La sesizfilile scrise operatorul are obligapa sli raspundli in tennen de maximum 30 de zile de la l:nregistrarea

m

m

m

acestora;
v) si'i tina evidenta gestiunii de§eurilor ~i sa raporteze periodic autoritlitilor competente situapa conform
reglementl'lrilor in vigoare.

1.5.2.2 Drepturile si obligafiile utilizatorilor serviciului de sa/ubrizare
Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti ai serviciului de salubrizare.
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Dreptul, fl!ni discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestui.a, precwn §i la informatiile
publice este garantat tuturor utilizatorilor.
1.5.2.21 Utilir,atorii serviciului de salubrizare au urm!toarele drepturi:
a) sa utilizeze, liber §i nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, 1n conditiile contractului/contractului-cadru
de prestare;
b) sa solicite ~i sa primeasca, 1n condipile legii §i ale contractelor de prestare, despagubiri sau compensatii
pentru daune1e provocate tor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea
unor servicii inferioare, calitativ ~ cantitativ, parametrilor tehnici stabilip prin contract sau prin normele tehnice 1n
vigoare;
c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale ~i celei competente orice deficiente constatate in sfera
serviciului de salubrizare §i sa faca propuneri vizand tnI.aturarea acestora, imbunati\irea activitatii §i cre§terea calitatii
serviciului;
d) sa se asocieze in organizatii neguvemamentale pentru apararea, promovarea §i suspnerea intereselor proprii;
e) sa primeasca §i sii utilizeze infonnatii privind serviciul de salubtizare, despre deciziile luate In legAtura cu
acest serviciu de cAtre autoritiltile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, dupA caz;
f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizapi neguvernamentale reprezentative, tn procesul de
elaborare ~i adoptare a deciziilor, strategjilor ~i reglementarilor privind activitiitile din sectonll serviciului de
salubrizare;
g) sa. se adreseze, individual ori colectiv, prin intennediul unor asociatii reprezentative, autoritaplor
administrafiei publice locale sau centrale ori instantelor judecAtore~ti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejucliciu
direct ori indirect.
h) sa 1i se presteze serviciul de salubrizare in conditiile regu1amentului propriu, al celorlalte acte normative in
vigoare, la nivelurile stabilite in contract;
i) sA conteste facturile cand constat:A tncalcarea prevederilor contractuale;
j) sli primeascii raspuns in maximum 30 de zile la sesizibile adresate operatorului sau autoritatilor administrafiei
publice locale ~i centrale cu privire la nemdeplinirea unor conditii contractuale;
k) sa fie dotap. de operator, m condipjle regulamentului propriu, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor
de incarcare ~i de transport ale acestora;
1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acce.~ la servicille de salubrizare ~i de utilizare a acestora.
1.5.2.2.2 Utilizatorii .~erviciului de salubrizare au unnatoarele obliga/ii:
a) sa respecte prevederile regulamentului propriu ~i clauzele contractului de prestare a serviciului de
salubrizare;
b) sa achite in termenele stabi1ite obligapile de plata, in confonnitate cu prevederile contractului de prestare a
serviciului de salubrizare, sau sll achlte taxa de salubrizare aprobatii de autoritatea administratiei publice locale in cazul
in care beneficiazii de prestarea activitiitii Iara contract;
c) sii asigure accesul utilajelor de colectare a de~eurilor la punctele de colectare;
d) sii execute operatiunea de colectare ill recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, confonnitate
cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei publice locale. Fractiunea umeda a de~eurilor va fi depusa.
in saci de plastic ~i apoi in recipientul de colectare;
e) sa colecteze separat, pe tipW'i de materiale, de§eurile reciclabile rezultate din activitatile pe care le
des~oara, in recipiente diferite inscriptionate corespunz!tor ~1 amplasate de operatorul serviciului de salubrizare i:n
spatiile special amenajate de autoritatile administrat:iei publice locale;
t) sa aplice mllsuri privind deratizarea ~i dezinsectia, stabilite de autoritatea localii ~i de direc1ia de sAnatate
publicA teritorialii;
g) sa accepte limitarea temporarll a prestarii serviciului ca urmare a execupei unor lucrari prevazute in
programele de reabilitare, extindere ~i modemizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
h) sa. respecte nonnele de igiena ~i sanatate pubJidi stabilite prin actele nonnative in vigoare;
i) sa incheie contracte pentru prestarea unei activitati a serviciului de salubrizate numai cu operatorul caruia
autoritatea administratiei publice locale i-a atribuit, m gestiune directa sau in gestiune delegatA, activitatea respectiva;
j) sa men1ina in stare de curatenie spatille in care se face colectarea, precum ~i recipientele in care se
depo1iteazl1 de~eurile municipale 1n vedcrca colectarii;
k) sa execute operatiunea de deversare/abandonare a de~eurilor
recipientele de colectare in condipi de
maxima siguranta clin punctul de vedere al sanatatii populatiei ~i al protectiei mediului, astfel indit sli nu produca
poluare fonic!i, miros neplacut ~i raspfuldirea de de§euri;
1) sa nu introduca in recipientele de colectare de~euri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice,
explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea ~i lntretinerea spapilor verzi ori
provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente Speciale, autorizate de directiile sanitare
veterinare sau de autoritatile de mecliu;
m) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum ~i a zonelor cuprinse mtre imobil ~i domeniul public (pana la
limita de proprietate); autoritAtile adrninistratiei pub1ice locale se vor ingriji de salubrizarea spatiilor aflate In
proprietatea publica sau privatA a !or;
n) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosintA din domeniul public, daca este cazul, ~ sa
nu efectueze reparapi care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor ~i lubrifiantilor sau de lichide rezultatc din
spil.larea autovehiculelor;
o) sa nu anmce de~euri ~i obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in locuri publice;

m

m
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p) sa depunA h.artiile §i resturile mmmte de ambalaje care se produc cu ocaz1a utilizArii mijloacelor de transport
§i a activitatii des~urate pe stdzile localitAtii in co§urile de hartii amplasate de operator de-a lungul strdzilor §i in alte
asemenea locuri;
q) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strAzii sau a drumului, pe portiunea din dreptul
condominiului, gospodariei §i a locurilor de parcare pe care le folosesc;
r) sA indeparteze zApada §i gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;
s) sd. p::'istreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri §i oboare, '.in parcuri, locuri de joacA pentru
copii ~i fn alte locuri publice.
1.5.3 Regullllnentul propriu al suviciului de salubrit.llre al comunei TARLVNGENI
Prevederile regulamentului propriu se aplica serviciului public de salubrizare a localitlit.ilor, denumit in
continuare serviciu de salubrizare, lnfiintat §i organizat la nivelul comunei T ARLUNGENJ,(...), pentru satisfacerea
nevoilor de salubrizare ale populatiei, ale institutiilor publice ~i ale operatorilor economici de pe teritoriul unitatii
admin.istrativ-teritoriale T ARLUNGENI.
Regulamentul propriu stabile~te cadrul juridic uni1ar privind des~urarea serviciului de salubrizare, definind
modalitatile ~i conditiile~cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de
perfonnanta, conditiile tehnice, raporturile d.intre operator $i utilizator.
Prevederile regulamentului propriu se aplica la proiectarea, executarea, recep1ionarea, exploatarea §i
intretinerea instalatiilor ~i echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmiirirea tuturor cerintelor legale
specifice in vigoare.
Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate $i de modul in care este organizatil.
gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unitaplor administrativ-teritoriale, se vor confonna prevederilor
regulament propriu.
Conditiile tehnice prevazute in regulamentul propriu au caracter mmimal. Consiliile locale pot aproba $i alte
conditii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, dupa dezbaterea publicli a acestora.
Regulamentul propriu se aplica unna.toarelor activit!iti de salubrizare:
a) colectarea separatA ~i transportul separat al de$eurilor menajere ~i al de~eurilor similare provenite din
activitiili comerciale, din industrie $i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fiira a aduce atingere fluxului de de~euri
de ecbipamente electrice ~i electronice, baterii §i acumulatori;
b) colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activiti'iti de reamenajare §i
reabilitare interioara #sau exterioara a acestora;
c) maturatul, spl!latul, stropirea ~i intretinerea cAilor publice;
d) curatarea ~i t.ransportul zapezii de pe cliile publice ~i mentinerea 1n functiune a acestora pe timp de polei
sau de inghet;
e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public §i predarea acestora catre unitatile de ecarisaj
sau clU:re instalatii de neutralizare;
f) dezinsectia, dezinfectia §i deratizarea.
Fiecare din aceste activitati este detalia~ in Capitolul Il al Regulamentului propriu "Asigurarea
serviciului de salubrizare §i conditii de functionare".
Regulamentul propriu contine, de asemenea, in Capitolul III "Drepturi ~i obligapi" prevederi referitoare la
drepturile ~i obligatille operatorilor ~i utilizatorilor.
1.5.4 Caietul de sarcini al serviciu/ui de salubritare al comunei TARLUNGENI
Caietul de sarcini - cadru stabile§te continutul ~i modul de intocmire a caietelor de sarcini de cdtre consiliul
local al comunei T ARLUNOENI, care infiinteazli, organizeaza, conduce, coordoneaz.A §i controleazd functionarea
serviciului de salubrizare §i care au totodata atributia de monitorizare ~ exercitare a controlului cu privire la prestarea
serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptata.
Caietele de sarcini se va intocmi In concordantii cu necesit::'itile obiective ale consiliului local al comunei
T ARLUNGENl cu respectarea fu totalitate a regulilor de bazli preciz.ate in caietul de sarcini-cadru §i a Regularnentuluicadru al serviciului de salubrizare.
Caietele de sarcini vor fi supuse aprobarii consiliului local al comWlei TARLUNGENI. Caietele de sarcini ale
serviciului de salubrizare al comunei TARLUNGENI stabile§te condipile de desfli§urare a activitAtilor specifice
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate ~i condipile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in
conditil de eficien~ ~i siguranta
Caietele de sarcini au fost elaborate spre a servi drept documentatie tehnicd $i de referinti\ in vederca stabilirii
conditiilor specifice de desfa$urare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiwie adoptat
Caietele de sarcini face parte integranta din documentatia necesarll des~urarii unnatoarelor activitati:
a) colectarea separa~ §i transportul separat al de§eurilor menajere §i al de§eurilor similare provenite din
activitAti comerciale, din industrie §i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fllra a a.duce atingere fluxului de de~uri
de echipamente electrice §i electronice, baterii §i acuroulatori;
b) colectarea §i transpottul de§eurilor provenite din Jocuinte, generate de activitati de reamenajare §i reabilitare
interioara ~i/sau exterioara a ac~tora;
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public §i predarea acestora catre wiitiitile de ecarisaj sau
cdtre instalatii de neutralizare, §i constituie ansamblul cerintelor tebnfoe de baza.
Caietele de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ,
tehnic ~i de perfonnanta, siguranta in exploatare, precum ~i sisteme de asigurare a calit~tii, terminologia, conditiile
pentru certi£carea conformi~tii cu standarde relevante sau aJtele asemenea.
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Specificafiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, Ia verificarea, inspectia ~i
conditiile de receptie a lucrarilor, precum ~i la alte condipi ce deriv! d:in actele normative §i reglementarile in legatura
cu desfa§urarea serviciului de salubri.zare.
Caietele de sarcini precizeaza reglement:lrile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea ~i
stingerea incendiilor ~i la protecpa mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatilor serviciului de
salubrizare prezentate mai sus §i care sunt tn vigoare.
1.5.5 l11dicatori de perfonnanfli. §i de evaluare ai serviciului de salubrlzare al comunei TARLUNG.ENI
Consiliul local, stabile~te ~i aproba valorile indicatorilor de performantA ai serviciului de salubrizare ~i
penalitatile apHcate operatorului fu caz de nerealizare, dupa dezbaterea publica a acestora.
Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se precizeazA m caietul de sarcini, precum ~i in
hotarirea de dare 1n administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, dupa caz.
Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de stabihrea nivelurilor de calitate a indicatorilor de
perfonnanta ce trebuie tndeplinite de operatori, astfel incat sa se asigure atingerea ~i realizarea pntelor/obiectivelor
conform legislatiei in vigoare din domeniul gestionarii de~eurilor.
Autorit!itile administratiei publice aplica. penalit!iti contractuale operatorului seiviciului de salubrizare in cazul
mcare acesta nu presteazii serviciul la parametrii de eficienta ~i calitate la cares-a obligat ori nu respecta indicatorii de
perfonnant!i ai serviciului.
Indicatorii de perfonnanta st:abilesc conditiile ce trebuie respect:ate de operatori pentru asigurarea serviciului de
salubrizare a localitAplor cu privire Ia:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ;
b) atingerea obiectivelor $i tintelor pentru care autoritatea administratiei publice locale sunt responsabile;
c) prestarea serviciului pentru tot] utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adapt.area permanenta Ia cerintele utilizatorilor;
e) excluderea oriclirei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;
f) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului $i al slinatatii populatiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calitapi, al mediului ~i al san~tatii ~i securita.pi muncii.
Indicatorii de perfonnanta trebuie s!i asigure evaluarea continua a operatorului cu privire la urmdtoarele
activitAt.i:
a) contractarea serviciului de salubrizarc;
b) m!isurarea, facturarea 9i mcasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) mdeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
d) mentinerea unor relatii ecbitabile intre operator ~i utilizator prin rezolvarea rapida $i obiectiva a
problemelor, cu respectarea drepturilor ~i obligatiilor care revin fieclirei parµ;
e) solu?onarea In timp util a reclamapilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru top utilizatorii din raza unitiitii administrativ-teritoriale
pentru care are hotarare de dare in administrate sau contract de delegare a gestiunii;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - infonnare, consultant!;
h) atingerea tintelor privind gestionarea de~eurilor.
fu vederea urrnaririi respectarii indicatorilor de perfonnanta, operatorul de salubrizare trebuie sll asigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigurarii colect1iri1 separate a de§euriJor menajere ~i similare;
c) gradul asigurarii cu recipiente de colectare a producatorilor de de~euti;
d) evidenta clarll ~i corecta a utilizatorilor;
e) inregistrarea activit!plor privind m!isurarea prestatiilor, facturarea ~i incasarea contravalorii serviciilor
efectuate;
f) inregistrarea reclamaliilor ~i sesizArilor utilizatorilor ~i modul de solutionare a acestora.
1.5.6. StabiUrea, aj11starea sau modijicarea tarifelor pentr11 activiti1Jile specific serviciului de sa/ubrizare a
localitii/i/01- Ordinul Pre1edinte/ui A.N.R.S.C. nr. 10911007
Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului
public de salubtizare a locatitatilor, aprobate prin Ordinul Pre§edintelui A.N.R.S.C., sunt elaborate in conformitate cu
prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (forma de bazll) ~i ale
art. 6 alin. (l) lit. I) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 (forma de baza).
Tarifele trebuie sa asigure atat viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai activiratHor specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor, cat ~i protejarea intereselor utilizatorilor.
Prevederile nonnelor metodologice reglementeazli modul de determinare a tarifelor pentru aciivit!ple specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor, prestate de operatori.
Serviciul de salubrizare cuprinde unniitoarele activitati:
>
colectarea separata ~i transportul separat al de~eurilor municipale ~i al de$eurilor similare provenind
din activitati comerciale din industrie §i institutii, inc1usiv fractii co\ectate separat, f'ara a aduce atingere fluxului de
de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii $i acrunulatori
);>.
colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din Jocuinte, generate de activitiiti de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora;
}lo
organizarea prelucrarii, neutralizarii §i valorific!i.rii materiale ~i energetice a de~eurilor;
»
operarea/administrarea statiilor de transfer pen1ru de~eurile municipale $i de~eurile similare;
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sortarea de~eurilor municipale ~i a de$eurilor similare in statiile de sortare;
milturatul, sp~atul, stropirea ~i 1ntretinerea cailor publice;
curatarea ~i transportul zapezii de pe caile publice ~i mentinerea tn functiune a acestora pe timp de
polei sau de mghet;
)>
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public §i predarea acestora ciitre unitaple de ecarisaj
sau cAtre instalatiile de neutralizare;
)>
oi:ganizarea tratarii mecano-biologice a de~eurilor municipale ~i a de$eurilor similare;
)>
administrarea depozitelor de de$euri $i/sau a instalapilor de eliminare a de~eurilor municipale $i a
de~eurilor similare;
)>
dezinsectia, dezinfectia ~i deratizarea.
Aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se face de catre autoritatea
administ:rapei publice locale TARLUNGENJ, cu respectarea cerintelor ~i criteriilor din prezentele norme metodologice.
Tarifele pentru activitaµIe specifice serviciului de salubrizare se fundamenteaza pe baza cheltuielilor de
productie, exploatare, a cheltuielilor de 1ntrepnere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat In active
corporale ~i necorporale, a costurilor de protectie a mediului, a costurilor de securitate si san~tate in munc~ a costurilor
care deriva. din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare ~i includ o cota
pentru crearea surselor de dezvoltare ~i modernizare a sistemelor de utilitap publice, precum ~i o cota de profit.
Autoritatile administrapei publice locale vor stabili necesitatea aplicArii cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare
aprobat~ de autoritlltile administratiei publice locale va fi detenninata pe baza unor studii tehnico-economice, din care
sa rezulte oportunitatea, valoarea ~i termenul de recuperare a investitiei, precum ~i cre~terea calitatii serviciului de
salubrizare.
Cota de dezvoltare va fi inclusa in nivelul tarifului numai dupll. aprobarea acesteia, prin hotclr§re, de d.\tre
autoritatile administratiei publice locale implicate.
Sumele incasate, corespunzatoare cotei de dezvoltare, se constituie intr-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi
utilizat cu avizul autoritaplor administratiei publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului
public.
La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de de~euri este obligat sa t~i constituie un fond pentru
incbiderea depozitului de de~euri ~i urmarirea acestuia postincbidere.
Folosirea ~i utilizarea fondului pentru tnchiderea depozintlui de de~ewi ~i urmarirea acestuia postmchidere se
fac 1n conformitate cu prevederile legale.
Autoritaple administratiei publice locale au competenta exclusiva in aprobarea tarifelor pentru activitaple
specifice serviciului de salubri.zare a localitatilor.
Tarifele pentru activitaple specifice serviciului de salubrizare a localitatilor se stabilesc, se ajusteaza sau se
modifica pe baza solicit!rilor operatorilor, in conformitate cu prevederile elaborate ~i aprobate de autoritatea de
reglementare competent!.
Operatorul care solicitli stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitiiple specifice de salubrizare
transmite la autoritatea administratiei publice locale urmatoarele:
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care contine: tarifele in vigoare, in cazul ajustarii ori
modificarii, tarifele solicitate ~i justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populatie,
propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;
b) fi~a de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;
c) memoriu tehnico-economic prin care se justifica oportunitatea stabilirii, ajust:Arii sau modificarii tarifelor;
d) alte date ~i informatii necesare fundamentarii tarifelor
1.5. 7 Contractul de prestare a serviciulul de salubrizare a /ocalit4Ji/or - Ordinul Presedintelui A.N.R.S. C. nr.
)>
)>
~

11212007
Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitiitilor constituie modelul contractului de
prestiri servicii care reglementeaz~ al!'lturi de Regulamentul serviciului, relapile dintre operatori ~i utilizatorL
Legiuitorul, prin art. 13 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 republicata cu modificarile ~i compJetfilile ulterioare, face
trimitere la un asemenea contract-cadru de prestare a serviciului, astfel: "Relapile dintre operatorii serviciului de
salubrizare ~i utilizatorii individuali se des~oan\ pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului
serviciului de salubrizare ~i ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatile administratiei
publice locale pe baza legislatiei in vigoare, aplicabila acestui scrviciu.
in vederea respectarii dispozi~ei legale mentionate mai sus, tn conformitate cu Art. I0 alin.(2) din Legea m.
10112006 (fonna de bazii) "A.N.R.S.C. elaboreaz.A reglementfilile-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizeaza
modul de aplicare a legislatiei 1n domeniu ~i acorda licenta operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei
legi" devenit art.11 alin..(2) din Legea 10112006, republicata cu modificarile ~i complet!rile ulterioare, A.N.R.S.C. a
A.N.R.S.C. Contractul-cadru de prestare a
elaborat ~i aprobat, prin Ordinal nr. 112/2007 al Pre~edintelui
serviciului de salubriz.are a locaJitl\!ilor.
1.6 Obiective ale strategiilor in domeniul gestionArii de~eurilor

1.6.1 De~euri biodegradabiJe
31 decembrie 2020 - atingerea unui nivel de pregatire pentru reutilizare

~i reciclare a de~eurilor eel putin
pentru de~eurile de Mrtie, metal, plastic ~i sticla provenind din de~eurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in
masura in care aceste fluxuri de de§euri SlUlt similare de§eurilor care provin din gospodarii, de minimum 50% din masa
totala.
1.6.2 De~euri nepericuloase provenite din activitafi de constructie ~i desfiintari
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31 decembrie 2020 - atingerea wiui nivel de preg!tire pentru reutilizare, recic-lare ~i alte operatiuni de
valorificare material~ inclusiv operatiuni de wnplere, rambleiere care utilizeazri de§euri pentru a iolocui alte materiale,
de minimum 70% din masa cantitatilor de de~euri nepericuloase provenite din activitl\ti de construcpe ~i desfiintAri, cu
exceptia materialelor geologice naturale.
1.6.3 Ambalaje Ji de~euri de ambalaje
2013 - Valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimwn 60% din
greutatea de~eurilor de ambalaje; Reciclarea a minimum 55% din greutatea totalA a materialelor de ambalaj
conpnute iD de~eurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla ~i minimum 22,5% pentru plastic.

Permattent
Cre~terea

gradului de reutilizare ~i reciclabilitate a ambalajelor
Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat
1.6.4 Colectarea §i transportul de~eurilor municipale
2012 ~ Deservirea cu servicii de salubritate a 98 % din populatia din mediul rural.

Permanent
Dezvoltarea sistemelor de colectare separat::i a materialelor valorificabile (ex. de~ewi de ambalaje, de§euri
biodegradabile, DEEB) in vederea atingerii pntelor asumate.
1.6.5 Valorificarea de,eurilor municipale

Permane11t:
../
Promovarea utilizarii produselor obtfoute din materiale reciclate in vederea dezvoltririi pietei
pentru acestea;
../
Promovarea valorificarii materiale;
../
Promovarea valorificarii energetice (co-jncinerare ~i incinerare) doar fn cazul in care
valorificarea materiala nu este fezabilll

1.6.6 Eliminarea deseurilor municipale
1n comuna TARLUNGENI care nu vor putea fi reciclate si valorificate vor ti

De~eurile municipale colectate

depozitate controlat la depozite autorizate.

Comiderafii finale

in condi1iile in

care tn comuna TARLUNGENI serviciul public de salubrizare s-a desftt§urat prin intermediul
unei asociapi de dezvoltare In condipile in care se intenpona schimbarea modalitlitii de tarif.are pentru servicUle prestate
conducand la costuri crecute, activitatea devenind neviabila pentru comuna T AR.LUNGENI, coroborat cu faptul c!!.
Comuna T ARLUNGENI intentioneazA sii·§i acizitioneze propriile autospeciale gunoiera, este indicat, avand in vedere
natura §i starea serviciului, necesitatea asigurArii celui mai bun raport pretfcalitate, interesele actuate ~i de perspectiva
ale unitatii administrativ-teritoriale TARLUNGENI, precum ~i mArimea ~j complexitatea sistemelui de salubrizare
propriu comunei TARLUNGENI, adoptarea cafimnii de gestiulle GESTIUNEA DLRECTA, pentru serviciul public

de salubrlzare al comunei activitd/ile :
~
co/ectarea separatli Si trattsportul separat al deyeurilor nmnicipale $i al dqeuri/or similare
provenind din activitdp comerciale di11 indmtrie §i institupi, i11c/usiv fracfii co/ectate separaL, Jara a aduce atingere
fluxu/ui de de1euri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumu/atori
:>
colectarea si tTlmsportul deseurilar prove.nite din loc11in/e, ge11erate de activitd/i de reamenajare #
reabilitare interioara silsau exJerioarii a aastora;
);>
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora ciitre unitliJile de
ecarisaj salt cii.tre instala/iile de neutralizare.
Pentru celelalte activitiJ./i ale serviciului de salubrizare $i anume:
a) organ[zarea pre/11criirii, 11elltraliz4.rii $i valorificiirli materiale $i e11ergetice a deseurilor;
b) operarealadministrarea staJiilor de transfer pentru de§eurile municipale sJ dqeurile similare;
c) sortarea dqeuri/or municipa/e sJ a dqeurilor similare flt sta/iile de sortare;
d) miituratul, spiilatul, stropirea si intrefinerea cdilor pub/ice;
e) curd/area ~i transportul ziipezii de pe caile pub/ice §i men/inerea ;,, funcfiu1te a acestnra pe timp de polei
sau de nrghe/;
j) orga11izarea tratiirii mecarw-biologice a dqe11rilor m1111icipale ~i a de§eurilor simllare;
g) admilristrarea depozitelor de dqeurl ~il.fau o i11sta/ilfil/or de eliminare a deyeurilnr mu11icipale §i a
dqeurilor similare;
Ii) detinsecfia, dezinfec/ia §i deratizarea,

i11 funefie de evolutia ulterioarii a .yerviciului se va opta pe11tru gestiunea directii sau gestiunea delegatli..

31/31

PRIMA.RIA COMUNEI TARLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primariatarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungen.i, com. Tarlungeni,jud. Br8$ov; cod postal: 507220
APROBAREPRIMAR
BE~CHEA SEVER

Datorita modificarilor legislative aparute, in special pe parcursul anului 2016, precum $i a
caracteristicilor de organizare ale acestui serviciu public se impune dezbaterea ~i aprobarea unor
indicatori de perfonnanta proprii serviciului precum ~i dezbaterea ~i adoptarea unui regulament
propriu al serviciului de salubrizare ~i a caietelor de sarcini proprii acestuia.
Tinand cont de toate aceste considerente dar ~i de faptul ca dorim realizarea unui raport
calitate-cost cat mai bun pentru serviciul furnizat, asigurarea exploatarii, futrelinerii ~i
administrarii eficiente a infrastructurii aferente serviciului ~i a bunurilor apartinand domeniului
public sau privat al comunei, garantarea continuitatii serviciului, practicarea unui pret rezonabil,
care sa acopere costul justificat economic al furnizarii serviciului ~i care sa tina cont de puterea
de cumparare a locuitorilor comunei, imbunatatirea standardelor serviciului de salubrizare,
optimizarea ~i extinderea lui recomandam, tinand cont de legislatia specifica 1n vigoare,
unnatorii indicatori de perforrnanta pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna
TARLUNGENI,judetul Bra~ov, prezentati mai in tabelul de maijos:
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INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru serviciul public de salubrizare, activititile de colectarea separata ~i transportul
separat al d~eurilor municipale ~i al d~eurilor similare provenind din activitati
comerciale din industrie ~i institufii, inclusiv fracfii colcctate separat, Iara a aduce atingerc
fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori;
colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinfe, generate de activitafi de
reamenajare ~i reabili1are interioara ~i/sau exterioari a acestora; colectarea cadavrelor
animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre unitifile de ecarisaj sau catre
instalafiile de neutralizare, al comunei TARLUNGENI, judetul Bra~ov

Nr.

Trimestrul
II

III

lV

Total
an

100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul de contracte de la lit. a) 1ncheiate mmai 100%
putin de l 0 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

c) numarul de solicitari de modificare a prevederilor 95%
contractuale, raportate la numarul total de solicitari
de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate
in 10 zile

95%

95%

95%

95%

d) numaru1 de solicitari de lmbunatatire a 95%
parametrilor de calitate ai activitatii prestate,
rezolvate, raportat Ja numarul total de cereri de
imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati

95%

95%

95%

95%

100%

100%

90%

90%

INDICATORI DE PERFORMANTA
crt.

1.
1.1.

I

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
CONTRACTAREA SERVICTILOR DE SALUBRIZARE
a) numaru1 de contracte 1ncheiate raportat la numarul
de solicitari, pe categorii de utilizatori

1.2.

MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATIJ SERVICIILOR PRESTATE
a) nurnarul de recipiente de precolectare asigurate pe
tipodimensiuni, ca unnare a solicitarilor, raportat la
numarul total de solicitari

100%

b) numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile 90%
de servicii prestate, raportat la numarul total de
reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe
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100%

90%

1 100%

90%

I

tipuri de activitati

~i

categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

d) procentuJ de solicitari de la lit. c) care au fost 95%
rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare

95%

95%

95%

95%

e) numarul de sesizari din partea agentilor de 9%
proteqia mediului raportat la numarul total de
sesizari din partea autoritatilor centrale $i locale

9%

9%

9%

9%

f) numarul anual de sesizari din partea agenplor de 9%
sanatate publica raportat la numarul total de sesizari
din partea autoritati !or centrale $i locale

9%

9%

9%

90/o

g) cantitatea de de~euri colectate sclectiv raportata la
cantitatea totala de de$euri colectate

3 7%120 19!

38%(20191

39%(20191

40%(20191

40%(20191

42%120201

45%t20201

48%(20201

so%120201

500A.120201

52"k{2021)

55%{2021 1

59%12021)

60%(2021)

60%(2021)

62%(2022)

65%(2022)

69o/o(2022)

70%(2022)

70%(2022)

40%

40%

40%

40%

40%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

c) ponderea din nwnarul de reclamatii de la lit. b)
cares-au dovedit justificate

h) cantitatea totala de

de~euri

sortate $i valorificate,
raportata la cantitatea totala de de~euri colectate

1%

i) penalitatile contractuale totale aplicate de
autoritatile administratiei publice locale,
raportate la valoarea prestatiei, pe
activitati:
- cantitatea de de§euri colectate selectiv raportata
la cantitatea totala de de~euri colectate
- Colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare
~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
~i predarea acestora catre unitatile de ecarisaj
sau catre instalatiile de neutralizare

public

j) cantitatea totala de de§euri colectate pe baza de 75%
contract raportata la cantitatea totala de de~euri
colectata
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k) cantitatea totala de de~euri colectate din locurile 35%
neamenajate, raportata la cantitatea totala de de~euri
colectate

35%

35%

35%

35%

1) numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea 95%
activitatii prestate, raportat la numarul total de
reclamatii privind calitatea activi~ii prestate:

95%

95%

95%

95%

95%
[95%J
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
(95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

1%

1%

1%

1%

n) procentul de solicitari de la lit. m) care au fost 40%
rezolvate In mai putin de doua zile calendaristice

40%

40%

40%

40%

o) valoarea aferenta activitatii de colectare a 50%
de~eurilor totaJa facturata, raportata la valoarea totala
rezultata din valorificarea de~euri)or reciclabile

50%

50%

50%

50%

47%(2019)

49%(2019)

S3%{20J9)

55%(20 19)

55%(2019)

57%(2020)

62 o/.(2-020)

73°/.(2020)

75%(2020)

75%(2020)

1.1) co1ectarea separata ~i transportul separat al
de~eurilor municipale ~i al d~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
l.2)co1ectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioad'i a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
popu1atia-persoanele fizice );

1.3 )colectarea cadavrelor animalelor de pe
95%
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile [95%]
de ecarisaj sau catre instalatiiJe de neutralizare (95%)
[persoane fizice - populatie] (alti uti1izatori decat
popula1ia-persoanele fizice).
m) ponderea din nurnarul de reclamatii de la pct. I)
care s-au dovedit j ustificate

p) Obligatii anuale privind nivelul de pregatire pentru
reutilizare, reciclare ~i alte operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere
care utilizeaza de~curi pentru a lnlocui alte materiale,
ale persoane1e juridice pe numele carora sunt emise
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1%

(95%)

autorizatiile de constructie/desfiintare

q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 100%

100%

100%

100%

100%

public ~i predarea accstora catre unitatile de ecarisaj
sau catre instalatiile de neutra1izare
r) Cantitatea de
de~euri
de hartie, metal,
plastic ~i sticla din de~euri1e municipale, colectate
separat, ca procentaj din cantitatea totala generata de
deseuri de hartie, metal, plastic ~i sticla din deseuri1e
municipale. Cantitatea de
de~euri
de
hartie,
metal, plastic ~i stic1a din de~eurile municipale,
colectate separat reprezinta cantitatea accptata intr-un
an calendaristic de catre statia/statiile de sortare.
Cantitatea
totala generata de
de~euri
de
hartie, metal, plastic ~1 sticla din de~eurile
municipale, se calculeaz! pe baza determinarilor de
compozitie realizate de catre operatorul de
salubrizare. In lipsa detenninarilor de compozitie a
de~eurilor municipale, cantitatea
de
de~euri
de hartie, metal, plastic ~i sticla din de~eurile
municipale se consider! a fi 33%.
s) Cantitatea totala de de~euri provenite din locuinte
generate de activitati de reamenajare ~i reabilitare
interioara ~i/sau exterioara a acestora, predata pentru
reutilizare, reciclare ~i aJte operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere
direct sau prin intermediu1 unei statii de transfer ca
procentaj din cantitatea de d~euri provenite din
locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
colectate
1.3.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021

70% pentru anul 2022

minim 55% din cantitatea de de~euri provenite
din activitatile de constructii In anul 2019.

minim 70% din cantitatea de de~euri provenite
din activitatile de constructii 1n anul 2020

FACT URAREA SI lNCASAREA CONTRAVALORII PRESTA THLOR
a) numarul de reclarnatii privind facturarea
raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de
utilizatori [persoane fizice - populatie) (alti
utilizatori decat populatia-persoanele fizice)
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1%

1%

1%

1%

1%

(1%)

[1%]

[1%]

(1%]

[1%J

(1%)

(1%)

(1%)

(1%)

(1%)

h) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate In mai
putin de 10 zile

95%

95%

95%

95%

95%

c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care
dovedit a fi justificate

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%
[75%)
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
(75%)
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%)
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%

75%

75%

75%

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

s-au

d) valoarea totala a facturilor incasate raportata la 75%
valoarea totala a facturilor emise:
d. l) colectarea separata ~i transportul separat al
municipale ~i aJ de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
inslitutii, inclusiv fractii colectate separat, rara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~1 acumulatori
[persoane fizice - populatie] (alti utitizatori decat
populatia-persoanele fizice)
d.2)coJectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabiJitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (al ti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice);
de~eurilor

d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
75%
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[75%]
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat (75%)
populatia-persoanele fizice).

e) valoarea totala a facturilor emise raportata la 75%
cantitatiJe de servicii prestate:
e.1) colectarea separata ~i transportul separat al
de§eurilor municipale ~i al de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institujii, inclusiv fractii colectate separat, rara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronicc, baterii §i acumulatori
[persoane fizice - popuJalie] (alti utilizatori decat
populatia·persoanele fizice)
e.2)colectarea ~i lransportul de§eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - popu Jatie] (al ti utilizatori deca.t
populaiia-persoanele fizice);
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e.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unita~ile
75%
de ecarisaj sau catre instalat]ile de neutra]izare
(75%]
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
(75%)
populatia-persoanele fizice).

1.4.

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
{75%)

75%
[75%]
(75%)

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORlLOR
a)numarul de sesizari scrise, raportate la numarul
total de utilizatori:
a. l) colectarea separata ~i transportul separat al
municipale ~i al de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, Iara a
aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii §i acumulatori
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
a.2)colectarea ~i transportul de~eurilor provenire
din 1ocuinte, generate de activita~i de reamenajare §i
reabilitare interioara §ilsau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti uti lizatori decat
populatia-persoanele fizice);
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[persoane fizice - populatie] (a1ti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice).

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

(1%)
(1%)

[\%]

(1%]

(1%)

(1%)

1%
[1%J
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%

de~eurilor

b)procentul din totalul de la lit. a) la cares-a raspuns
rntr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

1%
(1%]
(1%)

[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
(1%]
(1%)

1%
[1%)
(1%)

1%
(1%]
(1%)

1%
[1%)
(1%)

100%

100%

100%

100%

100%

1%

1%

1%

1%

c) procentul din totalul de la lit. a) cares-a dovedit a 1%
fi mtemeiat

2.

lNDlCATORf DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN
SERVICIULUI
a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de 2
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2

LICENTA DE

2

PRESTARE A

2

8

catre operator a obligatiilor din licenta
b)numarul de lncalcari ale obligatiilor operatorului 2
rezultate din analizele ~i controalele organismelor
abilitate
2.2.

2

2

2

2

INDICATORl DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATf
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numarul de utilizatori care au primit despagubiri
datorate culpei operatorului sau daca s-au lmbolnavit
din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de
prestare a activitatii

10

10

10

10

10

b) valoarea despagubirilor acordate de operator
pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoare tot.ala
facturata aferenta activitatii

1%

1%

1%

1%

1%

c)numarul de neconfonnitati constatate de autoritatea
administratiei publice locale:

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

a.l) colectarea separata ~ i transportul separat al
municipale ~i al d~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, !ara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronicc, balerii ~i acwnulatori
a.2)colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora;
a.3 )colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare .
d~euri1or

Compartiment Contabilitate, lmpozite ~i Truce Iocale - BIRI~ CARMEN
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DE DEZVOLTARE ŞI FUNCŢIONARE
PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

1. Introducere
Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare, denumită în continuare Strategia, pentru
comuna

TĂRLUNGENI

a

apărut

din

necesitatea

identificării

obiectivelor şi politicilor de acțiune, pe care comuna trebuie să le
urmeze în domeniul gestionării deşeurilor în vederea atingerii
standardelor propuse prin strategia naţională şi regională de
gestionare a deseurilor şi implicit a statutului de societate a reciclării
ca parte esențială a conceptului de dezvoltare durabilă.
Elaborarea acestui document strategic reprezintă un pas foarte
important în continuarea implementării

reformei

administraţiei

publice prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor
publice comunale de a planifica, coordona şi implementa politicile,
strategiile, programele şi proiectele de dezvoltarea locală.
Necesitatea

planificării strategice este cu atât mai evidentă cu

cât în procesul de descentralizare administrativă şi financiară, noul
context legal şi instituţional necesită o capacitate administrativă
sporită a autorităţilor publice locale. Strategia de dezvoltare si
functionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, este
un instrument de management şi programare, deosebit de important
şi obligatoriu în vederea accesării oricărei finanţări, europene sau
naţionale.

Ca

planificarea,
politici,

o

consecinţă

coordonarea,

logică

a

elaborarea

acestor
şi

strategii, programe şi proiecte de

considerente,

implementarea

de

dezvoltare locală

reprezintă pentru comuna TĂRLUNGENI o prioritate şi preocupare
constantă pentru satisfacerea căreia mobilizează resursele materiale,
umane şi financiare ale instituţiei.
1
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Problematica

privind

impactul

negativ

asupra

mediului

şi

sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea
unor metode şi tehnologii nepotrivite rămâne de actualitate, mai ales
în contextul tendinţei susţinute de creştere a cantităţilor de deşeuri
generate. Devine astfel necesară includerea în priorităţile strategice a
unor aspecte la fel de importante precum declinul resurselor naturale
şi oportunitatea

utilizării deşeurilor

ca

materie

primă

pentru

susţinerea unor activităţi economice.
Construcţia unei viziuni durabile asupra gestionării deşeurilor la
nivelul comunei TĂRLUNGENI impune luarea în considerare a
―modelului natural‖, respectiv al modului potrivit căruia, are loc, în
sistemele ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din
activitatea organismelor vii.
În natură, ―deşeurile‖ generate de organismele vii sunt reintegrate
în circuitele bio-geo-chimice naturale prin procese de descompunere
şi „reciclare‖ care stau la baza dezvoltării unor noi lanţuri trofice,
adică a unui întreg lanţ de compartimente (grupuri de organisme)
care procesează această materie în scopul autosusţinerii energetice.
Altfel spus, natura îşi utilizează propriile ―deşeuri‖ ca surse de
energie în procesul de menţinere şi dezvoltare a componentelor
sale.
În sistemele socio-economice (dominate de om), cea mai mare
pondere a deşeurilor a fost şi continuă să fie considerată neutilizabilă,
principala

preocupare

legată

de

gestionarea

acestora

fiind

identificarea soluţiilor de eliminare.

2
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Pe fondul scăderii/alterării

continue a

resurselor naturale

precum şi a necesităţii conservării acestora (în principal a celor de
natură biologică) este

necesar să reevaluăm opţiunile privind

gestionarea deşeurilor de origine antropică, în sensul creşterii
gradului de valorificare a acestora şi de reducere drastică a
cantităţilor care necesită eliminare.
În acest sens, trebuie aplicată ierarhia deșeurilor cu accent pe
prevenire generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea
şi valorificarea în timp ce depozitarea deşeurilor trebuie interpretată
ca ultimă opţiune disponibilă care corespunde celui mai ridicat nivel
de pierdere şi alterare a resurselor.
Ierarhia deșeurilor, așa cum este prezentată în cadrul Directivei
2008/98/CE și reglementată de Legea nr. 211/2011, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor, se
aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi politicii de
prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, având următoarea
ordine descrescătoare; astfel:
1. Prevenirea – măsuri luate înainte ca o substanță, material
sau produs să devină deşeu, prin care se reduc:
a. cantitățile de deșeuri (inclusiv prin reutilizarea produselor
sau prelungirea duratei de viață a acestora);
b. impactul negativ al deșeurilor generate asupra sănătății
populației și asupra mediului;
c. conținuturile de substanțe periculoase în materiale și
produse;
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2. Pregătirea pentru reutilizare – operațiunile de verificare,
curățare sau valorificare prin care produsele sau componentele
produselor, care au devenit deșeuri, sunt pregătite pentru a fi
reutilizate, fără alte operațiuni de pre-tratare;
3. Reciclarea – este definită ca orice operațiune de valorificare
prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau
substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri;
aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include
valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor
drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;
4. Alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificare
energetică (recuperarea de energie din tratarea termică a deșeurilor) –
operațiuni care au drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc
unui scop util, prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate,
sau a faptului ca deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopul
respectiv;
5. Eliminarea - care se realizează în principal prin depozitare.
Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în
materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor,
astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra
mediului.
2.

Scopul Strategiei

În sensul celor afirmate scopul principal a l prezentei stategii
este de a îndrepta comuna către o ‖societate a reciclării‖ gestionând
durabil deşeurile, iar pentru îndeplinirea acestuia este nevoie de:
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-prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor, în
conformitate cu ierarhia deşeurilor;
-încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea acestora
pentru o mai mare eficienţă a resurselor;
-dezvoltarea si extinderea sistemelor de colectare selectivă a
deșeurilor în vederea promovării unei reciclări de înaltă calitate;
Prezenta strategie este elaborată de autoritatea executivă a
comunei şi aprobată de autoritatea deliberativă a acesteia conform
atribuţiilor şi responsabilităţilor care îi revin în baza Legii nr.
101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind serviciul de salubrizare al localităţilor şi urmăreşte să creeze
cadrul necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem de
gestionare a deşeurilor la nivel comunal, eficient din punct de vedere
ecologic şi economic.
3. Principiile şi obiectivele strategice. Durata strategiei
Strategia stabileşte principiile şi obiectivele strategice
ale comunei TĂRLUNGENI în domeniul gestionării deşeurilor pe
termen mediu şi lung, aliniindu-se la noile cerinţe legislative, la noile
evoluţii tehnologice din domeniu ce trebuie să îmbunătăţească
participarea publicului la luarea deciziei de mediu prin programe de
instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor.
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Serviciul de salubrizare al comunei TĂRLUNGENI dezvoltat prin
implementarea prezentei strategii include activitatea de colectare
separată

şi

transport

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.
3.1

Prezenta

strategia

urmărește

respectarea

următoarelor

principii strategice:
 Principiul protecţiei resurselor primare este formulat în
contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabilă" şi stabileşte
necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare,
în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea
materiilor prime secundare.
 Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul
utilizării BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu
presupun costuri excesive"), stabileşte că, pentru orice activitate
(inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se ţină cont de
următoarele

aspecte

principale:

stadiul

curent

al

dezvoltării

tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea
acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic.
 Principiul prevenirii stabileşte ierarhizarea activităţilor de
gestionare a deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanţei care
trebuie acordată: evitarea apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea
în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă
pentru mediu.
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 Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul
responsabilităţii

producătorului

şi

cel

al

responsabilităţii

utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi
economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea
deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora.
 Principiul substituţiei stabileşte necesitatea înlocuirii
materiilor

prime

periculoase

cu

materii

prime

nepericuloase,

evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase.
 Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei
stabileşte că deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate pe cât posibil
pe teritoriul naţional şi cât mai aproape de sursa de generare; în plus,
exportul deşeurilor periculoase este acceptat numai către acele ţări
care dispun de tehnologii adecvate de eliminare şi numai în condiţiile
respectării cerinţelor privind comerţul internaţional cu deşeuri.
 Principiul

subsidiarităţii

(corelat

şi

cu

principiul

proximităţii şi cu principiul autonomiei) stabileşte acordarea
competenţelor astfel încât deciziile în domeniul gestionării deşeurilor
să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de
generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi
naţional.
 Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare
a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care
le generează.
3.2 Strategia cuprinde un set de obiective strategice ce
derivă din scopul general al acesteia, şi anume:
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
 susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii;
7
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 promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
 stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
 dezvoltarea durabilă a serviciului;
 gestionarea

serviciului

de

salubrizare

pe

criterii

de

transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
 promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a
sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de
planificare multianuală a investiţiilor;
 protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii
populaţiei;
 consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în
vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în
domeniu;
 adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi
funcţionarea serviciului de salubrizare;
 informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de
dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii
instituirii unor taxe speciale;
 respectarea

cerinţelor

din

legislaţia

privind

protecţia

mediului referitoare la salubrizarea localităţilor;
 respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile
de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional şi judeţean.
3.3

Istoricul planificării strategice

La nivelul comunei TĂRLUNGENI prezenta strategie reprezintă
începutul planificării strategice a dezvoltării şi funcţionării pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare.
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3.4 Orizontul de timp pentru care se elaborează Strategia
Această strategie acoperă perioada de până în anul în 2032. În
cadrul strategiei sunt vizate a se atinge următoarele obiective
strategice în orizonturile temporale de mai jos:
 Orizont

2020: atingerea unui nivel de pregătire pentru

reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau,
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri
sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50%
din masa totală.
 Orizont 2032: Realizarea unui sistem integrat de
management

durabil

al

deşeurilor

contribuind la apropierea

semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al SM ale UE
din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
4. Categorii de deşeuri ce fac obiectul Strategiei
Prevederile prezentei strategii ca şi mod de abordare se aplică
pentru deşeurile reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind
regimul

deşeurilor,

republicată

cu

modificările

şi

completările

ulterioare, respectiv:
 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ industrie,
instituţii,

inclusiv

fracţii

colectate

separat

(Deșeuri

menajere,

reprezentând deşeuri asimilabile și reciclabile (reziduale, hârtie /
carton, plastic, sticlă) ce vor fi colectate separat și vor fi transportate
separat şi deşeuri voluminoase, reprezentând deşeuri ce pot proveni
de la populație sau agenți economici, care vor fi colectate separat și
transportate separat);
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5.

Situaţia actuală

Deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor
menajere şi similare acestora generate în mediul urban şi rural din
gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la operatori economici,
deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii
verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări
rezultate din amenajari interioare
operatorii

de

presupune
acestora,

salubrizare.

colectarea,
inclusiv

ale

Gestionarea

transportul,

supervizarea

locuinţelor colectate de
deşeurilor

valorificarea

acestor

operaţii

şi
şi

municipale
eliminarea
întreţinerea

ulterioară a amplasamentelor de eliminare.
5.1 La nivel european situația este prezentată mai jos:
Politicile şi strategiile la nivel naţional, respectiv regional şi
judeţean, trebuie să urmărească implementarea obiectivelor politicii
europene în materie de prevenire a generării deşeurilor, a reducerii
consumului de resurse şi aplicarea efectivă a ierarhiei deșeurilor.
Dintre documentele strategice la nivel european cu impact asupra
politicilor de gestionare a deşeurilor trebuie amintit faptul că,
începând

cu

9

ianuarie

2014,

a

intrat

în

vigoare

Decizia

1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un
Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 ―O
viaţă bună, în limitele planetei noastre‖ [denumit în continuare PAM 7
(Program comunitar de acţiune pentru mediu publicat în Jurnalul
oficial al Uniunii europene L354/28.12.2013), PAM 6 s-a încheiat în
iulie 2012].
La baza elaborării şi aprobării acestui act normativ (PAM 7) au
stat la bază o serie de hotărâri astfel:
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a. Uniunea a convenit să protejeze mediul şi sănătatea umană
prin prevenirea sau reducerea impacturilor negative ale generării şi
gestionării deşeurilor, precum şi prin reducerea impactului global al
utilizării resurselor şi ameliorarea eficienţei utilizării acestora, prin
aplicarea

următoarei

ierarhii

în

privinţa

deşeurilor:

prevenire,

pregătire pentru refolosire, reciclare, alte modalităţi de recuperare şi
eliminare;
b. În conformitate cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene (TFUE), politica de mediu a Uniunii urmărește atingerea
unui nivel ridicat de protecție ținând seama de diversitatea situațiilor
din diferitele regiuni ale Uniunii şi se bazează pe principiul precauției
şi pe principiile acțiunii preventive, a remedierii, cu prioritate la sursă,
a daunelor provocate mediului şi pe principiul „poluatorul plătește‖.
c. Măsurile necesare în scopul realizării obiectivelor prioritare
ale PAM 7 ar trebui luate la diferite niveluri de guvernanță, în
conformitate cu principiul subsidiarității;
d. Implicarea

într-o

manieră

transparentă

a

actorilor

neguvernamentali este importantă pentru asigurarea succesului PAM
7 şi a atingerii obiectivelor sale prioritare.
e. Obiectivele în materie de mediu şi de climă trebuie sprijinite
prin investiții adecvate, iar fondurile ar trebui să fie utilizate mai
eficace, în conformitate cu obiectivele respective. Ar trebui să se
încurajeze recurgerea la inițiativele de tip public-privat.
f. PAM 7 ar trebui să sprijine punerea în aplicare, în Uniune
şi la nivel internațional, a rezultatelor şi a angajamentelor asumate în
cadrul Conferinței Organizației Națiunilor Unite din 2012 privind
dezvoltarea durabilă (Rio+20), şi care urmăresc transformarea
economiei mondiale într-o economie verde şi favorabilă incluziunii în
11
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în contextul dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei.
g. Toate măsurile, acțiunile şi obiectivele stabilite în PAM 7 ar
trebui realizate în conformitate cu principiile reglementării inteligente
şi, dacă este cazul, ar trebui să facă obiectul unei evaluări
cuprinzătoare a impactului.
h. Progresele înregistrate pentru atingerea obiectivelor PAM 7
ar trebui monitorizate şi evaluate pe baza unor indicatori de comun
acord.
i. PAM 7 a stabilit mai multe obiective prioritare, cu termen
de realizare 2020, iar autorităţile publice de la toate nivelurile vor
trebui să coopereze cu toţi factorii de decizie, respectiv cu toţi cei
interesaţi, în vederea implementării PAM 7. Printre

cele mai

importante amintim:
 Protejarea,

conservarea

şi

ameliorarea

capitalului

natural al Uniunii;
 Trecerea Uniunii la o economie verde şi competitivă cu
emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, urmărindu-se:
- Inovarea în scopul eficientizării utilizării resurselor este
necesară

în

toate

sectoarele

economice

pentru

a

îmbunătăți

competitivitatea în contextul prețurilor tot mai mari ale resurselor, al
insuficienței

acestora,

al

constrângerilor

legate

de

furnizarea

materiilor prime şi al dependenței de importuri.
Sectorul întreprinderilor este principalul factor determinant al
inovării, inclusiv al ecoinovării.
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Cu toate acestea, piețele singure nu vor genera rezultatele dorite,
iar pentru a îmbunătăți performanța lor de mediu, în special
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) au nevoie de asistență specifică
pentru

a

asimila

noile

tehnologii,

inclusiv

prin

intermediul

parteneriatelor de cercetare şi inovare în domeniul deșeurilor.
Sunt necesare acțiuni la nivel de guverne, la nivelul Uniunii şi al
statelor membre pentru a crea condițiile-cadru juridice adecvate
pentru investiții şi ecoinovare, prin stimularea dezvoltării unor
întreprinderi sustenabile sau a unor soluții tehnice la provocările de
mediu şi prin promovarea unor modele sustenabile de utilizare a
resurselor;
- În

vederea

instituirii

unui

cadru

de

măsuri

vizând

îmbunătățirea aspectelor legate de utilizarea eficientă a resurselor
altele decât cele privind emisiile de GES şi energia, vor fi stabilite
obiective privind reducerea impactului global al consumului asupra
mediului, în special în sectorul alimentar, în cel al locuințelor şi în cel
al mobilității.
Luate împreună, aceste sectoare sunt responsabile de aproape 80
% dintre impacturile consumului asupra mediului. În acest sens, ar
trebui să se țină seama şi de indicatorii şi obiectivele în ceea ce
privește amprentele terenurilor, apei, materiilor prime şi carbonului,
precum şi de rolul lor în cadrul semestrului european.
Cu ocazia Rio+20 s-a recunoscut necesitatea de a reduce
semnificativ pierderile şi deșeurile alimentare generate în urma
recoltării sau de altă natură de-a lungul întregului lanț de
aprovizionare cu alimente.
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Comisia ar trebui să prezinte o strategie cuprinzătoare privind
combaterea deșeurilor alimentare inutile şi să conlucreze cu statele
membre

în

vederea

combaterii

generării

excesive

de

deșeuri

alimentare.
După caz, în acest sens, ar putea fi utile măsurile de creștere a
compostării şi a digestiei anaerobe a deșeurilor alimentare.
- De asemenea, prevenirea şi gestionarea deșeurilor în
Uniune mai poate fi încă mult îmbunătățită pentru a utiliza mai bine
resursele, a deschide noi piețe, a crea noi locuri de muncă şi a reduce
dependența de importurile de materii prime, reducând totodată
impactul asupra mediului. În fiecare an, în Uniune se produc 2,7
miliarde de tone de deșeuri, dintre care 98 de milioane de tone (4 %)
sunt deșeuri periculoase. În 2011, media cantității de deșeuri
municipale generate pe cap de locuitor a fost de 503 kg la nivelul
Uniunii, variind între 298 şi 718 kg la nivelul statelor membre
individuale. În medie, numai 40 % dintre deșeurile solide sunt
pregătite pentru reutilizare sau reciclare, în timp ce, în unele dintre
statele membre, sunt reciclate peste 70 % dintre deșeuri, ceea ce
demonstrează modul în care deșeurile ar putea fi utilizate ca una
dintre resursele principale ale Uniunii. În acelaşi timp, multe state
membre trimit la depozitele de deșeuri peste 75 % din deșeurile lor
municipale.
- Transformarea deşeurilor într-o resursă, așa cum se
solicită în Foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor în
Europa, necesită punerea în aplicare integrală şi armonizată a
legislației Uniunii în domeniul deșeurilor în întreaga Uniune, pe baza
ierarhiei deșeurilor şi vizând diferite tipuri de deșeuri.
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Sunt necesare eforturi suplimentare pentru reducerea cantității
de deșeuri generate pe cap de locuitor şi a generării de deșeuri în
termeni absoluți. De asemenea, pentru a realiza obiectivele legate de
eficiența utilizării resurselor, sunt necesare limitarea valorificării
energetice

la

materialele

nereciclabile,

eliminarea

treptată

a

depozitării deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate, asigurarea
calității ridicate a reciclării, astfel încât utilizarea materialului reciclat
să nu aibă un impact negativ asupra mediului sau asupra sănătății
umane şi dezvoltarea de piețe pentru materiile prime secundare.
Deșeurile periculoase vor trebui gestionate astfel încât să se
reducă la minimum efectele negative semnificative asupra sănătății
umane şi asupra mediului, după cum s-a convenit la Rio+20. Pentru
a realiza acest obiectiv, ar trebui ca instrumentele bazate pe piață şi
orice alte măsuri care favorizează prevenirea, reciclarea şi reutilizarea
să fie aplicate mai sistematic în întreaga Uniune, inclusiv sub forma
creșterii responsabilității producătorilor şi a sprijinirii dezvoltării
ciclurilor de materiale netoxice.
Obstacolele cu care se confruntă activitățile de reciclare pe piața
internă a Uniunii ar trebui eliminate, iar obiectivele existente în ceea
ce

privește

reutilizarea,

reciclarea,

valorificarea

şi

depozitarea

deșeurilor ar trebui reexaminate pentru a se putea trece la o economie
„circulară‖ bazată pe ciclul de viață, în care utilizarea succesivă a
resurselor şi a deșeurilor reziduale ajunge aproape la zero.
 protejarea cetățenilor Uniunii de presiunile legate de
mediu şi de riscurile la adresa sănătății şi a bunăstării.
În scopul trecerii Uniunii la o economie verde şi competitivă cu
emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor, PAM 7 garantează că până în 2020:
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- deșeurile vor fi gestionate în condiții de siguranță şi în așa
fel încât să nu aibă un impact negativ asupra sănătății şi a mediului;
- generarea absolută de deșeuri şi generarea de deșeuri pe
cap de locuitor vor scădea;
- depozitarea va fi limitată la reziduuri (materialele care nu
pot fi reciclate sau valorificate), având în vedere amânările prevăzute
la articolul 5 alineatul (2) din Directiva privind depozitele de deșeuri,
iar valorificarea energetică va fi limitată la materialele nereciclabile,
având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Directiva-cadru privind
deșeurile, prin să se pună în aplicare integral legislația Uniunii în
domeniul deșeurilor.
Punerea

în

aplicare

respectivă

include

aplicarea

ierarhiei

deșeurilor în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile şi
utilizarea eficace a instrumentelor şi măsurilor bazate pe piață şi a
altor măsuri pentru a se asigura că:
 depozitarea deșeurilor este limitată la deșeurile reziduale
(care nu pot fi reciclate sau recuperate), având în vedere amânările
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva privind depozitele de
deșeuri;
 valorificarea

energetică

este

limitată

la

materiale

nereciclabile, având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Directivacadru privind deșeurile;
 deșeurile reciclate sunt utilizate ca sursă majoră şi fiabilă
de materii prime pentru Uniune, prin dezvoltarea ciclurilor de
materiale netoxice;
 deșeurile

periculoase

sunt

gestionate

în

condiții

de

siguranță şi generarea lor este redusă;
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 transporturile ilegale de deșeuri sunt eradicate, pe fondul
unei monitorizări foarte stricte;
 deșeurile provenite din alimente sunt reduse; să se
revizuiască legislația în vigoare în domeniul produselor şi deșeurilor,
inclusiv să se realizeze o revizuire a obiectivelor principale ale
directivelor-cheie privind deșeurile, în funcție de Foaia de parcurs
privind utilizarea eficientă a resurselor în Europa, în vederea tranziției
spre o economie circulară şi să se elimine obstacolele de pe piața
internă care împiedică desfășurarea activităților de reciclare ecologică,
fiind necesare campanii de informare a publicului cu scopul de a-l
sensibiliza şi a-l ajuta să înțeleagă politica în domeniul deșeurilor,
stimulând schimbarea comportamentului în acest sens.
Principalele acte de reglementare la nivelul Uniunii Europene, în
sectorul gestionării deşeurilor sunt:



Legislaţia cadru a deşeurilor:
Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare

a anumitor directive (Directiva cadru privind deşeurile)


Regulamentul nr. 1013/2006 privind transferurile de

deşeuri - aplicat ca atare în toate statele membre EU

17
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Decizia nr. 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei nr.



94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1
litera (a) din Directiva nr. 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile
şi a Directive nr. 94/04/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de
deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva
nr. 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase şi Decizia
nr. 2014/955/UE de modificare a Deciziei nr. 2000/532/CE de
stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei nr. 2008/98/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului - aplicate ca atare în toate
statele membre EU
 Legislaţia europeană privind operaţiile de tratare a
deşeurilor:
Directiva



nr.

1999/31/CEE

privind

depozitarea

de

deşeurilor
Directiva nr. 2010/75/UE privind emisiile industriale





Legislaţia europeană privind fluxurile de deşeuri:
Directiva nr. 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii

şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei nr.
91/157/CEE


Directiva nr. 2011/65/CE privind restricţiile de utilizare a

anumitor

substanţe

periculoase

în

echipamentele

electrice

şi

electronice


Directiva nr. 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente

electrice şi electronice


Directiva nr. 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz



Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de

ambalaje
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Directiva nr. 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi



trifenililor policloruraţi privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a
terfenililor policloruraţi (PCB/TPC)
Directiva nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi, în



special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în
agricultură
Directiva nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea


poluării


mediului

cauzate

de

azbest.

Pachetul economiei circulare

Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2015, un pachet de
măsuri ce au ca scop stimularea tranziţiei Europei către o economie
circulară. Acest pachet de măsuri include propuneri de revizuire a
legislaţiei privind deşeurile, precum şi un plan de acţiune aferent.
Propunerile privind deşeurile stabilesc o viziune pe termen lung
pentru minimizarea generării deşeurilor, creşterea reciclării din punct
de vedere cantitativ şi calitativ, prin
reintroducerea în economie a deşeurilor sub forma materiilor prime
secundare, reducând astfel utilizarea resurselor şi prin reducerea
eliminării prin depozitare.
Directivele care vor fi revizuite ca urmare a adoptării pachetul
economiei circulare sunt:


Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare

a anumitor directive


Directiva nr. 1999/31/CEE privind depozitarea deşeurilor



Directiva nr. 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii

şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei nr.
91/157/CEE
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Directiva nr. 2011/65/CE privind restricţiile de utilizare a


anumitor

substanţe

periculoase

în

echipamentele

electrice

şi

electronice
Directiva nr. 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente



electrice şi electronice


Directiva nr. 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz



Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de

ambalaje
Planul de acţiune privind economia circulară completează
aceste propuneri stabilind măsuri ce au ca scop închiderea buclei
economiei circulare şi care vizează toate etapele ciclului de viaţă al
unui produs: de la producţie şi consum, până la gestionarea
deşeurilor şi la piaţa materiilor prime secundare.
Principalele propuneri de revizuire a cadrului legislativ
cuprinse în Pachetul economiei circulare includ:


Pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din masa

deşeurilor municipale până în 2030 (cu o ţintă intermediară de 60%
în anul 2025). Pentru realizarea acestui obiectiv, România poate
beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani, cu condiţia să se ia
măsurile necesare pentru ca, până în 2025 şi, respectiv, 2030, rata de
pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale să
crească la minimum 50% şi 60% din greutate;


Pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din

greutatea tuturor deşeurilor de ambalaje până în 2025 şi minimum
75% până în 2030, (cu o ţintă intermediară de 65% în anul 2025). De
asemenea, sunt stabilite obiective minime privind pregătirea pentru
reutilizare şi reciclarea materialelor specifice conţinute în deşeurile de
ambalaje atât pentru anul 2025, cât şi pentru anul 2030;
20
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Depozitarea a maxim 10% din deşeurile municipale până în

anul 2030. România poate beneficia de o perioada suplimentara de
cinci ani cu condiţia să se ia măsurile necesare pentru a reduce până
în 2030 cantitatea de deşeuri municipale depozitată la 20% din
cantitatea totala de deşeuri generate;


Interzicerea depozitării deşeurilor colectate separat;



Promovarea instrumentelor economice pentru descurajarea

depozitării;


Definiţii simplificate şi îmbunătăţite şi metode pentru

calculul ţintelor de reciclare armonizate la nivelul UE;


Promovarea reutilizării şi stimularea simbiozei industriale;



Stimulente economice pentru ca producătorii să pună pe

piaţă produse mai ecologice şi sprijinirea schemelor de reciclare şi
valorificare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente
electrice şi electronice, vehicule);
Reducerea generării deşeurilor alimentare în producţia primară, în
prelucrare şi procesare, în comerţul cu ridicata şi amănuntul, în
restaurante şi servicii alimentare precum şi în gospodării.

5.2 La nivel naţional situația se prezintă astfel:
 Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană
reflectă condiţiile aderării şi reprezintă rezultatul procesului de
negociere; în domeniul managementului deşeurilor, România s-a
obligat să implementeze acquis-ul comunitar privind acest capitol
până la data aderării (1 ianuarie 2007), cu unele derogări, printre
care:
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-Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, pentru
care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2016,
transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr.
349/2005

privind

depozitarea

deşeurilor,

cu

modificările

şi

completările ulterioare;
-politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor trebuie
să se subscrie obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a
generării deşeurilor, urmărindu-se reducerea consumului de resurse
şi aplicarea ierarhiei deşeurilor, funcţie de ordinea priorităţilor în
cadrul legislaţiei şi a politicii în materie;
-prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor
(SNGD), ca o modalitate principială de abordare, şi anume prin
îndreptarea României către o „societate a reciclării", aplicând ierarhia
de gestionare a deşeurilor şi susţinând măsurile care urmăresc
utilizarea eficientă a resurselor, se aplică pentru toate tipurile de
deşeuri reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Priorităţile României în ceea ce priveşte gestionarea şi prevenirea
deşeurilor,

stabilite

prin

Strategia

Naţională

de

Gestionare

a

Deşeurilor (SNGD pentru perioada 2014-2020), revizuită în anul 2013
şi aprobată prin H.G. nr. 870/2013, sunt următoarele:


prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în

linie cu ierarhia deşeurilor;


dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea

generării de deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a
resurselor;
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creşterea

ratei de

reciclare şi îmbunătăţirea calităţii

materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu
unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;


promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi

a celorlalte categorii de deşeuri;


reducerea impactului produs de carbonul generat de

deşeuri;


încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru

deşeurile care nu pot fi reciclate;


organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea

procesului de monitorizare;


implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viaţă"

în politica de gestionare a deşeurilor.
De asemenea, se doreşte îmbunătăţirea serviciilor către
populaţie şi sectorul de afaceri prin:


încurajarea investiţiilor verzi;



susţinerea iniţiativelor care premiază şi recompensează

populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează deşeurile din
gospodării;


colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale

pentru creşterea eficienţei şi calităţii deşeurilor colectate, făcându-le
mai uşor de reciclat;


colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi

sectorul de afaceri pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare a
deşeurilor.
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România face parte din categoria Statelor Membre în care marea
majoritate a cantităţii de deşeuri municipale colectate este eliminată
prin depozitare, în condiţiile în care ponderea deşeurilor menajere în
acest tip de deşeu reprezintă circa 72-74%; astfel, din cantitatea
totală de deşeuri municipale colectată în anul 2010 (fiind excluse de
aici deşeurile din construcţii şi demolări), mai mult de 95% a fost
eliminată prin depozitare;
O altă problemă cu care ţara noastră se confruntă este aria
scăzută de acoperire a serviciilor de colectare a deşeurilor; numai
82% din totalul populaţiei este deservită, la nivel naţional, de servicii
de salubrizare; ponderea în mediul urban este de cca. 92%, iar în cel
rural fiind de cca.69%.
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 se prestează în toate cele 320 de
localităţi din mediul urban, cu unele deficienţe în organizarea
serviciului la nivelul unora din oraşele mici. La nivel urban (an
2011) activitatea mai sus menţionată este

prestată de un număr

de 227 de operatori / prestatori.
În mediul rural, 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 (într-un
mod mai mult sau mai puţin organizat) se prestează în circa 72%
din numărul total de localităţi din mediul rural.
24
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Considerăm

că în anul 2014-2020

va continua

procesul

de extindere a serviciului de salubrizare în mediul rural, datorat
în principal

tendinţei marilor operatori din urban de a se extinde

şi în mediul rural cât şi a conştientizării autorităţilor publice locale
despre

necesitatea

organizării

serviciului

de

salubrizare

a

localităţilor.
La nivel național (ianuarie 2019) dețin licență ANRSC pentru
activitățile serviciului public de salubrizare 330 operatori, din care 1
operatori economici sunt persoane juridice comunitare.
În ceea ce privește instalațiile de gestionare a deșeurilor
municipale, la sfârșitul anului 2016, la nivel național existau: 51 de
stații de transfer; 101 facilități de sortare (care sortează atât deșeuri
reciclabile colectate separat cât și deșeuri colectate în amestec) cu
o capacitate totală de cca. 2.431.420 tone/an;
22 instalații de compostare cu o capacitate totală de cca. 180.000
tone/an; 4 instalații de tratare mecano-biologică cu o capacitate
totală de cca. 270.000 tone/an; 35 depozite conforme clasă b) cu
o capacitate totală construită de cca. 48,1 milioane tone și o
capacitate disponibilă (la sfârșitul anului 2014) de cca. 13 milioane
tone; 15 depozite neconforme care au sistat activitatea în anul 2016
sau în anul 2017.
Din cele 101

facilități de sortare existente, numai 93 sunt

instalații de sortare propriu- zise (cu banda de sortare). Restul de 8
facilități (cu o capacitate totală de circa 150.000 tone/an) sunt
amplasamente unde

a

fost

autorizată sortarea

deșeurilor din

grămadă, de obicei ca o activitate secundară pe lângă activitatea
principală autorizată (stocare temporară sau eliminarea deșeurilor în
depozite neconforme).
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Cele 93 de instalații de sortare aflate în funcțiune au o
capacitate totală de circa 2.281.420 tone/an, din care: 35 instalații
sortează deșeuri reciclabile colectate separat, având o capacitate
totală de circa 213.000 tone/an; 33 instalații sortează deșeuri
municipale colectate în amestec, având o capacitate totală de circa
687.000 tone/an; 25

instalații sortează atât deșeuri reciclabile

colectate separat cât și deșeuri municipale colectate în amestec,
având o capacitate totală de circa 1.381.420 tone/an.
Pe lângă cele 22 de instalații și platforme de compostare în
funcțiune, prin proiectele SMID sunt în diverse grade de construire
(unele finalizate) încă 18 instalații de compostare cu o capacitate
totală de circa 199.500 tone/an. În plus, la nivel național există
înca 5 instalații de compostare autorizate, care nu funcționează în
prezent. Capacitate totală

de

compostare

existentă

la

nivel

național este de circa 380.000 tone/an, care reprezintă circa 10%
raportat la cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale generată
în anul 2014.
La sfârșitul anului 2017, la nivel național funcționează 4
instalații

TMB

(Chiajna/București,

Ghizela/Timiș,

Bârcea

Mare/Hunedoara și Costinești/Constanța) cu o capacitate totală de
circa 270.000 tone/an.
Pe
biologică

lângă

cele

aflate

patru
în

instalații
operare

de

tratare

mecano-

(Chiajna/București

și

Costinești/Constanța - investiții private, respectiv Ghizela/Timiș, și
Bârcea Mare/Hunedoara - investiții realizate prin proiecte SMID),
prin proiectele SMID mai sunt în curs de construire (în unele cazuri
chiar au fost finalizate) încă 15 instalații.
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Astfel, la nivel național este asigurată o capacitate totală de
tratare mecano-biologică de 1.529.000 tone/an, ceea ce reprezintă
31% din cantitatea de deșeuri municipale generată în anul 2014.
La sfârșitul anului 2016 existau în operare 35 depozite
conforme cu o capacitate totală construită în operare de circa 48,1
milioane tone și o capacitate construita disponibilă la sfârșitul anului
2014 de circa 13 milioane tone. În plus, prin proiecte SMID a mai
fost finanțată construirea a încă 19 depozite.
Pe lângă operatorii menționați anterior, la nivel național existau
cca. 800 operatori economici autorizați pentru realizarea activităților
de

reciclare/valorificare

materială

(inclusiv

pregătirea

pentru

reciclare/valorificare) a deșeurilor, inclusiv deșeuri municipale.
Pentru reciclarea

deșeurilor de plastic și metal, numărul

operatorilor economici autorizați este foarte mare, asigurându-se o
capacitate de reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru deșeurile de
plastic (din care 134.000 tone/an pentru deșeurile de PET și
150.000 tone/an pentru alte deșeuri de mase plastice), respectiv
2.700.000 tone/an pentru deșeurile metalice (din care 2.500.000
tone/an pentru deșeurile feroase și 200.000 tone pe an pentru
deșeurile neferoase).
În cazul deșeurilor de hârtie/carton, numărul de operatori
economici care asigură reciclarea finală este semnificativ mai mic.
Astfel, reciclarea deșeurilor de hârtie și carton este asigurată de
următoarele fabrici de hârtie: ECOPAPER S.A. Zărnești, AMBRO
S.A. Suceava,

Vrancart S.A. Adjud, COMCEH S.A. Călărași,

PETROCART S.A. Piatra Neamț, cu o capacitate totală de reciclare
de 665.000 tone/an.
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Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți
operatori economici, principalii fiind S.C. STIROM S.A. București
(35.000

tone/an),

S.C.

GreenGlass

Recycling

S.R.L. Popești

Leordeni (110.00 tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. București
(12.000 tone/an cu posibilități de extindere la 24.000 tone/an).
S.C. STIROM S.A. București este producător de articole de sticlă,
fiind astfel reciclator final.
Capacitatea de reciclare este utilizată atât pentru deșeurile
proprii de producție, cât și pentru alte tipuri de deșeuri de sticlă
preluate de terți. Ceilalți doi operatori realizează operația de
tratare în vederea reciclării finale.
De menționat că, începând cu luna iunie 2014, SRAC a
certificat faptul

că

S.C. GreenGlass Recylcing S.R.L. are

implementat un sistem de management al

calității conform

condițiilor Regulamentului UE nr. 1179/2012 din 10.12.2012 de
stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de
sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul art. 6 al Directivei
2008/98/CE privind deșeurile.
Reciclarea deșeurilor de hârtie și carton, plastic și sticlă se
realizează și prin export în alte țări.
În ceea ce privește valorificarea energetică a deșeurilor, la nivel
național

există

7

fabrici

de

ciment

autorizate

pentru

coincinerarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor municipale.
Acestea aparțin CRH România, Heidelberg Cement România și
Holcim România. Capacitatea totală de procesare existentă la
nivelul anului 2016 este de cca. 1,1 milioane tone.
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Principalele tipuri de deșeuri care pot fi coincinerate sunt
deșeuri municipale sortate, SRF, RDF, anvelope uzate, uleiuri,
deșeuri uleioase și deșeuri industriale periculoase și nepericuloase.
La nivelul anului 2014, rata de reciclare materială a fost de
circa 5%, iar rata de compostare de circa 8%. Dat fiind faptul ca
în acest an în instalațiile de compostare autorizate au fost tratate
circa 40.000 tone de deșeuri municipale, este posibil ca întreaga
cantitate

de

deșeuri

estimată

ca

fiind

compostată

să

fie

supraestimată.
Colectarea separată este o activitate necesară şi cu o mare
importanţă în gestionarea deşeurilor, întrucât reduce în mod
semnificativ cantitatea şi volumul de deşeuri destinate depozitării
pe de o parte şi în acelaşi timp asigură un grad mai mare de
reciclare şi valorificare materială şi energetică .
Exigenţele
implementarea

integrării
şi

europene

generalizarea

impun

cu

managementului

stringentă
integrat

al

deşeurilor, astfel încât acesta să stea la baza oricăror strategii şi
planuri având ca element de bază colectarea separată.
Managementul deseurilor este considerat un element important
în implementarea dezvoltării durabile.
Conform prevederilor Directivei Cadru a Deşeurilor, Directiva
2008/98/CE, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să
asigure reciclarea până în 2020 în proportie de 50% a deşeurilor
menajere şi 70 % a deşeurilor nepericuloase provenind din activităţi
de construcţie şi demolări.
Colectarea selectivă s-a preconizat a fi implementată în 3 etape:
- perioada 2004-2006 informare/ conştientizare populaţie,
experimentare;
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- perioada 2007-2017 extindere la nivelul întregii ţări;
- perioada 2017-2022 extindere în zone mai greu accesibile;
În structura deşeurilor municipale din România, cea mai mare
pondere o au deşeurile menajere (cca 72-74%), în timp ce 17 – 18%
reprezintă deșeurile similare (generate de operatorii economici și
instituții) și 9 – 11% sunt deșeuri din servicii publice.
În ceea ce privește compoziție deșeurilor din parcuri și grădini,
fracția predominantă este reprezentată de biodeșeuri – în perioada
analizată procentul variază între 83,4% și 99,8% cu o medie de
93%. Restul până la 100% sunt alte deșeuri.
Deșeurile din
biodeșeuri,

restul

piețe cuprind în proporție de circa 70%
fiind reprezentat în cea mai mare parte de

deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, sticlă și într-o mai mică
măsură metal).
Deșeurile stradale conțin o cantitate mai mică de biodeșeuri (în
medie 60%), restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri
reciclabile (hârtie/carton, plastic, sticlă și într-o mai mică măsură
metal).
Marea majoritate a deşeurilor din deşeurile municipale colectate
sunt eliminate prin depozitare.
Gradul de valorificare redus are în primul rând cauze de natură
tehnică (inexistenţa infrastructurii de colectare separată şi de sortare,
respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite tipuri de
materiale), dar şi economică (lipsa unor instrumente financiare care
să stimuleze / oblige operatorii de salubrizare să livreze deşeurile
colectate către instalaţii de tratare / valorificare şi nu către
eliminare).
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Menţionăm şi faptul că, în paralel cu activitatea operatorilor de
salubrizare, există circuite paralele de colectare şi sortare a deşeurilor
reciclabile din deşeurile municipale (puncte de colectare autorizate,
sortări ad-hoc la intrarea în depozitul de deşeuri), dar care nu sunt
cuantificate ca atare, ceea ce conduce la o scădere aparentă a valorii
ratelor de reciclare / valorificare a acestora, per ansamblu.
În acelaşi timp, pentru anumite tipuri de deşeuri nu există
practic opţiuni viabile de reciclare pe plan naţional (de exemplu,
pentru sticlă, se înregistrează atât o capacitate tehnică relativ redusă
a fabricilor de sticlă pentru a prelucra deşeuri, cât şi o lipsă de
interes, având în vedere calitatea slabă a deşeurilor de sticlă
furnizate, respectiv costurile suplimentare care ar fi necesare pentru
a obţine deşeuri de calitate corespunzătoare).
Interesul pentru reciclare este mai mare în cazul metalului,
plasticului şi hârtiei, dar şi aici se înregistrează cantităţi relativ
importante care sunt colectate separat şi apoi transportate în afara
graniţelor României pentru reciclarea propriu-zisă.
Valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje cu putere
calorică se realizează, în primul rând, în fabricile de ciment. Până în
momentul actual, cantitatea de deşeuri de ambalaje coincinerată nu a
fost foarte mare, având în vedere că, pe de-o parte, se acordă atenţie
în primul rând reciclării, iar pe de altă parte, cantitatea de deşeuri
pretabilă co-incinerării este relativ redusă.
Eliminarea deşeurilor municipale se realizează preponderent prin
depozitare.
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Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora
este permisă numai în locuri

speciale,

legislaţiei

în vigoare

şi normelor

tehnice

amenajate

conform

aplicabile depozitelor

de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute
de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi
sănătatea populaţiei.
Depozitele pentru deşeurile municipale se amplaseazã conform
Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional
de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii.
În

conformitate

cu

H.G.,

349/2005,

cu

modificările

şi

completările ulterioare, privind depozitarea deşeurilor, la data de
31.12.2011, existau un număr de 70 depozite neconforme urbane
care

se

vor

închide

etapizat

până

în

anul

2017,

conform

angajamentelor asumate cu Uniunea Europeană, astfel:
- 21 depozite în 2012
- 3 depozite în 2013
- 4 depozite în 2014
- 7 depozite în 2015
- 9 depozite în 2016
- 26 depozite în 2017

Legenda:
♦Depozite conforme funcţionale
■Depozite sistate, s-a epuizat
capacitatea de depozitare
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Politicile
evidenţiază

UE

din

domeniul

importanţa

managementului

deşeurilor

unei abordări integrate în gestionarea

deşeurilor, care include construcţia instalaţiilor de eliminare a
deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor
şi de reciclare, conforme cu principiile: prevenirea producţiei de
deşeuri;
depozitare

recuperarea
finală

deşeurilor

sigură

a

prin

deşeurilor

reciclare;
acolo

refolosire

unde

nu

şi

există

posibilitatea recuperării.
Având în vedere faptul că activităţile
selectivă au un grad redus de

prezenţă

de sortare şi colectare
în

fluxul

deşeurilor

municipale, principala opţiune pentru eliminarea acestor deşeuri
o reprezintă încă depozitarea.
Există programe pentru

înfiinţarea

mai multor depozite

municipale conforme, în diferite stadii de implementare, însă ritmul
lent de realizare cât şi închiderea celor neconforme conduc la o
situaţie mai puţin favorabilă.
Există (an 2011) regiuni în care funcţionează doar un singur
depozit conform – Regiunea de Dezvoltare 5 Vest cu depozitul de la
Arad administrat de S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L, care este de
fapt şi singura regiune de dezvoltare cu un singur depozit ecologic
şi regiuni cu mai multe depozite, cum ar fi Regiunea de Dezvoltare
2 Sud-Est cu 6 depozite funcţionale, dintre care 3 sunt în judeţul
Constanţa (amplasate în localităţile Ovidiu, Costineşti şi Albeşti).
Totodată se poate evidenţia faptul că 4 operatori administează
aproximativ 31% din acestea, adică 9 depozite funcţionale,

după

cum urmează :
1. S.C Tracon S.R.L. Brăila urmează:
- depozitul din comuna Muchea judeţul Brăila;
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- depozitul din comuna Cristian judeţul Sibiu;
- depozitul din oraşul Ovidiu judeţul Constanţa ;
2. S.C. Eco Sud S.R.L Bucureşti :
- depozitul din municipiul Craiova, judeţul Dolj;
- depozitul din comuna Vidra judeţul Ilfov ;
3. S.C Iridex Grup Import-Export S.R.L. Bucureşti:
- depozitul din municipiul Bucureşti (Chiajna);
- depozitul din satul Costineşti judeţul Constanţa ;
4. S.C Ecorec S.A Popeşti Leordeni
- depozitul de la Glina judeţul Ilfov;
- depozitul din Tulcea judeţul Tulcea ;
Situaţia depozitelor municipale conforme funcţionale este
evidenţiată în tabelul de mai jos:
Judeţ
Neamţ
Iaşi
Bacău
Constanţa

Tulcea
Brăila
Buzău
Ialomiţa
Prahova

Localitate
Piatra Neamţ
Tutora
Bacău
Ovidiu
Costineşti
Albeşti(Mangalia)
Vărărie
Muchea
Gălbinaşi
Slobozia
Boldeşti Scăieni

Văleniii de Munte
Argeş
Albota
Dâmboviţa Aninoasa
Titu
Dolj
Mofleni(Craiova)
Gorj
Tîrgu – jiu

Administrator depozit
S.C. Rossal S.R.L. Roman
S.C. Salubris S.A. Iaşi
Direcţia de servicii Publice Bacău
S.C Tracon S.R.L.
S.C
Iridex Grup Import-Export
S.R.L.
S.C Eco Gold Invest S.A
S.C Ecorec S.A
S.C Tracon S.R.L.
S.C RER Servicii Ecologice S.R.L.
S.C Vivani Salubritate S.A .
S.C Vitalia Servicii pentru Mediu –
Tratarea Deşeurilor S.A.
S.C. Termoelectrica Ploieşti S..A.
S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti
S.C. Eurogas Prescom S.R.L.
S.C. Eurogas Prescom S.R.L.
S.C. Eco Sud S.R.L.
S.C Polaris Mediu S.R.L.
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Mehedinţi
Vîlcea
Arad
Bihor
Satu Mare
BRAŞOV
Sibiu
Mureş
Harghita
Ilfov
Bucureşti

Drobeta Turnu Severin
Feţeni
Arad
Oradea
Doba
BRAŞOV
Cristian
Sighişoara
Odorheiu Secuiesc
Glina
Vidra
Chiajna

S.C Brantner Servicii Ecologice S.A.
D.A.D.P. Râmnicu-Vâlcea
S.C A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.
S.C. Eco Bihor S.R.L.
Serviciul Public
S.C Fin-Eco S.A
S.C Tracon S.R.L.
S.C Schuster Ecosal S.R.L.
S.C AVE Harghita Salubritate S.R.L.
S.C Ecorec S.A
S.C Eco Sud S.R.L.
S.C
Iridex Grup Import-Export
S.R.L.

La nivelul anului 2011, în cele 29 de depozite municipale
conforme

prezentate

mai

sus s-au depozitat

aproximativ

3,5

milioane tone deşeuri.
Pentru restul depozitelor de deşeuri municipale neconforme, care
mai au încă perioadă de tranziţie, în prezent se efectuează
îmbunătăţirea activităţilor de operare şi monitorizare. Conform
negocierilor pentru aderarea României la UE stipulate în Tratatul de
aderare, România este obligată să asigure reducerea treptată a
deşeurilor depozitate în aceste depozite municipale de deşeuri
neconforme, cu respectarea anumitor cantităţi maxime anuale.
Până în prezent, în România nu au fost puse în funcţiune
instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale.
În ceea ce priveşte deşeurile biodegradabile încă din anul 2006 au
fost demarate acţiuni în vederea construirii de platforme pentru
compostarea deşeurilor vegetale din parcuri şi spaţii verzi din zonele
urbane şi construirea unor staţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi
de staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile în apropierea
depozitelor pentru deşeuri.
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Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile generate în anul
2009, comparativ cu anul 2008, se datorează extinderii colectării
selective

a

deşeurilor

de

hârtie,

carton

şi

a

deşeurilor

biodegradabile din spaţiile verzi, parcuri şi alte zone.
5.3 La

nivel

regional,

situație privită din perspectiva
activităţii de colectare separată
şi transport separat al deşeurilor
municipale

şi

al

deşeurilor

similare provenind din activităţi
comerciale
instituţii,

din

industrie

inclusiv

şi

fracţii

colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deşeuri de
echipamente

electrice

şi

electronice,

baterii

şi

acumulatori la nivelul Regiunii
de dezvoltare 7 Centru, situaţia
se prezintă astfel:
 Număr prestatori cu sediul în aria Regiunii: 38
 Din punct de vedere al formei de organizare în Regiune
sunt

35

prestatori

societăţi

comerciale

şi

3

servicii

publice/compartimente funcţionale.
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 Asigurarea activitatăţii de colectare separată şi

transport

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 face în
atat în mediu urban într-un grad cât şi în mediu rural.
5.4 La nivel judeţean conform cu raportul de monitorizare a
planului judeţean de gestionare a deşeurilor, situația se prezintă
astfel:
A.Colectarea deşeurilor în judeţ:
 Gradul

de

acoperire

cu

servicii de salubrizare era în anul 2007
de

90,17%

(416.811

locuitori)

în

mediul urban şi 9,82 % în mediul rural
( 45.408 locuitori).

5.5. Nivel comunal
5.5.1 Scurt istoric al comunei
Despre

vechimea

comunei

Tărlungeni,

din

documentele

cercetate, putem susţine că existenţa comunei datează din secolul al
XV-lea. Originea numelui comunei se trage de la râul Tărlung, care se
află în partea de vest a comunei.
Ca menţiune documentară putem specifica următoarele: în luna
noiembrie, ziua de 4 anul 1484 s-a încheiat în oraşul Braşov un
document în care se arată plângerea comunei Prejmer împotriva
comunei Tărlungeni pentru apa râului Tărlung.
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Pentru soluţionarea acestei probleme s-a deplasat la faţa locului
chiar

voievodul

Transilvaniei,

Istvan

Bathori,

împreună

cu

judecătorul Braşovului şi în faţa tuturor locuitorilor din Tărlungeni şi
Prejmer s-a hotărât ca să fie lăsată o parte din apa Tărlungului să
curgă şi pe hotarul comunei Tărlungeni pentru adăparea vitelor şi
pentru mori, iar restul apei să rămâne în albia veche.
Ca informaţii locale se ştie că denumirea comunei s-ar fi luat
după aşezarea populaţiei cu casele la distanţe mari unele de altele pe
un teritoriu mai lung, care s-a numit Târlă Lungă şi de aici s-a numit
Tărlungeni. O altă afirmaţie primită tot din partea populaţiei ar fi că
originea numelui comunei ar proveni din limba latină /Terra-Longa .
Sub aspect administrativ comuna a apaţinut din secolul XV-lea
judeţului Alba de Sus, nedeslipindu-se de domnii feudali până în anul
1499, când regele Vladislav, având încurcături băneşti, zălogeşte
oraşului Braşov în schimbul unor noi împrumuturi, cele şapte sate
Săcelene, din care făcea parte şi comuna Tărlungeni, împreună cu
Apaţa şi Crisbav şi care aparţineau de cetatea Branului.
Cu toate că au fost predate Braşovului, castelanul Branului,
administrează satele zălogite mai departe, încasând dări şi dijme. În
anul 1650, principele Ardealului, Rakoczi Gyorgy (Gheorghe) al II-lea
cedează Braşovului definitiv cetatea Branului cu cele şapte sate
Săcelene până în anul 1784 când împăratul Iosif al II-lea desfinţează
districtul Brasovului, iar comunele din S-V trec la judeţul Făgăraş, iar
comunele din restul districtului printre care şi Tărlungeniul, trec la
judeţul Trei Scaune, pentru ca şase ani mai târziu, adică în 1970 să
revină la forma de district Braşov, în care se găsea şi comuna
Tărlungeni.
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În anul 1850 districtul Braşov desfiinţându-se, comuna a fost
alipită la districtul Sibiu. În anul 1854 comuna Tărlungeni, trece din
nou la districtul Brasov, care are o prefectură cu zece preţuri, din
care una la Săcele.
Din anul 1876, comuna aparţine de comitatul Braşov care are trei
preţuri, formă care se menţine până în anul 1925 când se formează
cinci plaşi, plasa Săcele având şapte comune.
Prin legea admnistrativă din 1930, judeţul Braşov se împarte în
trei plase, din care una, plasa Săcele cu 16 comune, printre care şi
comuna Tărlungeni. În anul 1932 plasa Săcele se măreşte prin
desfiinţarea plasei Buzăului împărţirea nefiind practică, anul următor
se desfiinţează, revenindu-se la forma veche cu 7 comune.
Din timpurile cele mai vechi, satul era locuit de ţărani liberi,
nefiind nici un nobil feudal în comună. Satul făcea parte din acele
treisprezece sate libere, care erau date prin documentul lui Ludovic I
din 15 noiembrie 1377, oraşului Braşov, cu condiţia ca aceste sate să
ajute la clădirea cetăţii Branului. În urma acestui document, ţăranii
din aceste treisprezece sate au devenit iobagii cetăţii, fiind obligaţi să
facă numai serviciul militar.
Tarlungeniul este legat istoric de Brasov si de Sacele, iar relaţia
sa viitoare cu cei doi poli trebuie abordată diferenţiat.
Dacă în relaţia cu oraşul Săcele, dezvoltarea comunei are un grad
de autonomie, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre raportarea la
Braşov. Trecutul istoric al Tărlungeniului atestă poziţia sa de libertate
şi independenţă în raport cu Braşovul, însă aceasta poziţie este
ameninţată în prezent de noul context social şi economic al dezvoltarii
marelui oraş, în faţa căruia Tărlungeniul risca să-şi piardă puterea de
autoguvernare.
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Dacă Braşovul se va dezvolta ca o puternică aglomerare urbană
este posibil ca Tărlungeniul să devină o formaţiune de tip satelit care
să preia o parte din funcţiunile oraşului central.
Evenimente deosebite din istoria comunei
Din documentele parohiei evanghelice din comuna Tărlungeni,
reiese că în anii 1713, 1714 şi 1718 comuna a fost bântuită de ciumă,
incendii şi inundaţii.
In anul 1740 a fost inundaţia cea mai mare a râului Tărlung, când
strada Racheţilor - azi strada Tărlungului -, a fost luată de apă,
precum şi prima clădire a şcolii din localitate. În anul 1578, la 21
iunie, a izbucnit un incendiu atât de devastator, încât a nimicit
jumate din sat.
În timpul revoluţiei din 1848 au luat parte 126 de ţărani în luptele
din valea Bârsei. Pe teritoriul comunei, în satul Purcăreni, se află un
deal, pe vârful căruia au poposit armatele ruseşti, muscalii în timpul
revoluţiei din 1848 şi de atunci acest deal se numeşte ―Masa
muscalului‖.
5.5.2 Aşezarea geografică
Comuna Tărlungeni este situatǎ în partea de sud est a județului
BRAŞOV, situată în depresiunea Bârsei, la poalele muntelui Ciucaş, la
o distanţă de zece kilometri de municipiul Braşov şi este străbătută de
apele pârâurilor Tărlung şi Zizin.
Localitatile componente ale comunei TĂRLUNGENI sunt :
TĂRLUNGENI (sat de reşedinţă), Cărpiniş, Purcăreni şi Zizin.
Comuna TĂRLUNGENI se învecinează cu:
 Comunele Harmăn şi Prejmer în partea de nord;
 Comunele Budila şi Vama Buzăului în partea de est;
 Municipiul Săcele în partea de sud;
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 Municipiul Săcele în partea de vest;

Suprafaţa totală a comunei este de 13883 ha din care 432 ha
intravilan si 13451 ha extravilan, comuna fiind a doua ca mărime
din judeţ.
5.5.3 Cadrul natural
5.5.3.1 Relief şi hidrografie
Complexul depresionar al Bârsei, în care este aşezată comuna
Tarlungeni, a fost cândva un fund de mare, care treptat a fost umplut
într-un timp îndelungat, cu aluviuni aduse de apele ce coborau din
munţi. Acest fapt a facut ca în unele părţi, depresiunea Bârsei să
capete şi un aspect mai neted, de câmpie. Această zonă de câmpie se
întinde pe o distanţă apreciabilă în jurul Carpaţilor de curbură. O
parte a acestei câmpii o constituie şi câmpia piemontană Săcele în
care se încadrează sub aspect geomorfologic şi relieful comunei
Tarlungeni.
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În relieful comunei Tărlungeni distingem în partea sudică a
comunei o zonă de contact dintre câmpia piemontană şi masa
orogenică. Comuna este aşezată tocmai în această arie geografică de
legătură, delimitată în mod evident de râul Tărlung. Această zonă de
contact dintre câmpie şi munte, care nu depaşeşte 700 m înălţime,
este formată din roci care nu rezistă prea mult agenţilor externi, care
sunt conglomeratele, gresiile, marnele. Cu cât ne îndepărtăm de
această zonă, relieful comunei devine mai neted şi mai lin,
characteristic aspectului piemontan, cu o înclinare uşoară şi o
altitudine medie de 600m (între 640 m şi 520 m), aceasta este a doua
formă de relief ce caracterizează geografic comuna Tărlungeni.
Câmpia piemontană a comunei Tărlungeni, se întinde până la
limita nordică a acestei comune, înspre Prejmer, Hărman şi Sânpetru.
În zona de câmpie formată din depunerea mai multor generaţii din
conuri de dejecţie, apa se găseşte la o adâncime foarte mare din cauza
straturilor dese de depuneri aluvionare permiabile. In comună, care
este aşezată în zona de contact a câmpiei cu muntele, apa este la o
adâncime mai mică.
Din

punct de

vedere

geografic

şi

geomorfologic,

teritoriul

administrativ al comunei Tărlungeni, se situează în extremitatea sudestică a Depresiunii Bârsei, urcând până spre vârfurile masivelor
Piatra Mare şi Blidaru. Pe acest teritoriu se intâlnesc două unităţi
morfostructurale, cu caracteristici diferite:
Zona montană: reprezentată prin versanţii nordici ai masivelor
Piatra Mare şi Blidaru, face parte din zona Carpaţilor de Curbură.
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Caracteristic în geomorfologia comunei Tarlungeni este faptul că
în zona montană coboară spre Ţara Bârsei pritr-o serie de dealuri
care lasă între ele văi largi pe careaşezăriile omeneşti au înaintat,
ocupând terasele acestora şi chiar baza versanţilor.
Zona depresionară: vetrele localităţiilor Tărlungeni, Zizin şi
Purcăreni se află între dealurile care înaintează spre centrul
depresiunii. Vetrele respective se suprapun peste formaţiunile sudice
ale unităţii morfostructurale numită piemontul Săcele, unităţi care
din punct de vedere geologic aparţin Ţării Bârsei.
Relieful este relativ variat, de la vârful Ciclomului (1197,4 m) la
depresiunea din NV (606,5 m). Terenurile agricole sunt situate în
partea de NV, în rest relieful este predominant deluros şi muntos cu
importante zone de păşune, acoperit cu păduri de fag şi răşinoase.
Solurile - Solurile existente în comuna Tărlungeni se pot grupa
în patru unităţi de sol şi anume:


sol brun de pădure - cu textura luto-nisipoasă, cu

adâncimea orizontului A de circa 25 cm, Ph 6.30, humus între 6.204.90%, adâncimea apei freatice peste 5m;


sol brun de pădure - slab pozdolit, pseudogleizat, textura

luto-nisipoasa, adâncimea orizontului A de circa 25 cm, humus între
4.07-1.40 % apa freatică la peste 5m adâncime, ocupă partea nordică
a teritoriului;


sol brun-gălbui - cu textura luto-nisipoasă, orizontul A de

20 cm, humus între 5.37-1.77 % reacţia slab acidă, Ph-ul fiind 6, cu
apa freatică la peste 5 m adâncime, ocupă partea superioară a
dealului Tărlungeni;


sol cu schelet de gresii marmoase cu textura lutoasă,

orizontul A de 15 cm, ocupând pante mai mari ale teritoriului.
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De asemenea, solurile se pot incadra sip e categorii de folosinta,
respectiv:
 pe lunci – aluviosol cca.2.900 ha;
 Pe lunci/versanti - euthicombiosol cca.1.900 ha;
 Pe versanti – disthicambiosol cca.397 ha;
 Pe terase/culmi/versanti – lurisol cca.2.900 ha.
Resurse ale subsolului
Comuna Tărlungeni dispune de resurse naturale, care în prezent
sunt partial exploatate si anume:
 ape minerale carbogazoase si sărate
 argilă pentru cărămidă si ţiglă


nisip şi pietriş din albia celor două pârâuri necesare în

construcţie
Condiţii hidrografice - Din punct de vedere hidrografic,
teritoriul comunei se află pe cursul superior al Tărlungului la
confluenţa cu Zizinul, care străbat teritoriul de la SE la NV. Aceste
cursuri de apă au caracter torenţial cu producere de viituri care
revărsându-se pot inunda suprafeţe agricole situate în luncile joase.
Aceste cursuri de apă au debite importante ce pot fi folosite foarte
bine pentru irigaţii. În bazinul pârâului Zizin se găsesc izvoare de apă
minerală dintre care unele sunt exploatate.
5.5.3.2 Clima
Judeţul Braşov şi implicit comuna Tărlungeni se încadrează în
zona climatului temperat-continental, caracterizată de nota de
tranziţie între clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip
continental
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Trăsăturile generale ale climei zonale, regionale şi de sector sunt
puternic

modificate

de

condiţiile

fizico-geografice

locale.

Sub

influenţa reliefului muntos, se realizează o compartimentare a
climatului general şi o etajare evidentă a fenomenelor climatice.
Temperatura medie multianuală a aerului la nivelul judeţului
Braşov este de 8°C, temperatura maximă absolută fiind de 37,3°C
în luna august iar temperatura minimă depăşind în timpul lunilor
de iarnă valoarea de - 25°C. Pe parcursul anului 2013, s-a
înregistrat o tendinţă de creştere a temperaturii medii anuale,
aceasta fiind cu 1,5°C mai mare decât norma climatologică anuală.
Aceste valori si tendinte caracterizează şi condţiile climatologice de
la nivelul comunei Tărlungeni.
Dată fiind amplasarea localităţii în zona montană, puternic
influentată de Masivele Piatra Mare şi Ciucaş, temperaturile cele mai
reduse se înregistrează pe parcursul lunii ianuarie.
Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 60-70 de
zile pe an, în timp de numărul mediu al zilelor de iarnă este de 50 de
zile. Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 140 - 160 zile
annual.
Umiditatea aerului se încadrează în limitele înregistrate la nivel
judeţean, cu valori medii anuale de 75%.
Vânturile sunt puternic influenţate în privința direcției și a vitezei
de relieful și de amplasarea localității în vecinătatea Masivelor Piatra
Mare și Ciucaș.
Ca urmare a acestor condiții, vânturile dominante sunt cele din
direcția est, sud-est, cu viteze medii de 7 m/secundă pe culmi și de 3
m/secundă în zona depresionară/colinară.
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Alături de acestea se fac simțite și o serie de vânturi locale – așa
numitele brize de munte și Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) care
se manifestă la începutul primăverii. Vara predomină vânturile
oceanice umede din vestul Europei, care determină ploile bogate din
acest anotimp.
Cantitățile medii anuale de precipitații variază de la o zonă la alta,
fiind în general mai însemnate cantitativ în zona masivelor Piatra
Mare și Ciucaș și mai reduse în zona depresionară. Global, numărul
mediu anual al zilelor de precipitații este de 140 de zile, valoare
caracteristică județului Brașov. Precipitațiile cele mai abundente se
produc în general pe parcursul lunilor de primăvară-vară. Pe
parcursul verii, ploile torenţiale sunt destul de frecvente, fiind
însoţite de grindină şi trăsnete şi depăşind uneori valoarea de 30-40
l/m2.
Într-o iarnă obişnuită, ninsorile cad aproximativ 35 de zile pe an,
numărul mediu de zile cu straturi de zăpadă fiind de aproximativ 55
de zile în zonele joase și 215 în cazul culmilor montane. Grosimea
stratului de zăpadă a variat între 3 şi 80 cm. Cel mai timpuriu îngheţ
este la 21 septembrie şi cel mai târziu la 24 mai.
Brumele cad destul de timpuriu toamna şi destul de târziu
primăvara ca rezultat al curenţilor reci de pe valea Tărlungului.
5.5.4 Populaţie
Potenţialul uman reprezintă cea mai importantă avuţie al oricărei
organizaţii sau colectivităţi, de efortul fizic şi intelectual al populaţiei
depinzând valorificarea resurselor materiale şi băneşti disponibile.
Surprinzând în timp dinamica populaţiei se poate constata modificări
de substanţă privind numărul locuitorilor, ponderea segmentelor
reprezentative, etc.
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Baza analizei o constituie datele statistice din documentele
oficiale întocmite cu ocazia efectuării recensămintelor.
Aşezarea geografică a comunei TĂRLUNGENI la cca.10 Km faţă
de municipiul BRAŞOV şi oportunităţile de deplasare cu mijloacele de
transport în comun determină deplasarea zilnică a unui număr relativ
mare de locuitori din satele comunei TĂRLUNGENI spre locurile de
muncă la societăţile economice din municipiul BRAŞOV şi alte
localităţi alăturate.
Populaţia

comunei

TĂRLUNGENI

avea

conform

ultimului

recensământ (2011) un număr de 8.320 persoane. Conform datelor
furnizate de Primaria Tărlungeni populaţia actuală a comunei este de
10.003 locuitori.

Pe sate, numărul de locuitori se prezintă astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Localitate
(sat)
TĂRLUNGENI
CĂRPINIŞ
PURCARENI
ZIZIN
TOTAL comuna TĂRLUNGENI

Populaţie
recensământ
2011
3743
381
1394
2802
8.320
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Unul dintre cele mai importante aspecte ale analizei populaţiei
este cel al procesului de regenerare, respectiv de îmbătrânire.
Consecinţele acestui proces vizează mutaţii complexe în ceea ce
priveşte forţa de muncă, capacitatea de autoîntreţinere, întreţinere a
celorlalţi membrii ai familiei, profilul social, tradiţii, comportament
social, relaţionare, etc.
Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă – recensământ 2011
Populatia
pe sexe

Populatia
totala

0-14

%

15-39

%

TOTAL
Masculina
%din total
Feminina
%din total

8320
4136
49,71
4184
50,29

2043
1045
51,15
998
48,85

24,56
25,27

2930
1508
51,47
1422
48,53

35,22
36,46

23,85

33,99

Grupe de varsta
40-59
%
1930
980
50,78
950
49,22

23,20
23,69
22,71

60-84

%

85 si
peste

%

1340
577
43,06
763
56,94

16,11
13,95

77
26
33,77
51
66,23

0,93
0,63

18,24

1,22

Analizând datele se constată că populaţia majoritară a comunei
este reprezentată de cetăţenii cu vârsta între 15÷39 ani preponderent
masculină.
Populaţia tânără (0-39 ani) reprezintă un procent de 59,78 % din
totalul populaţiei.
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După religie populaţia este structurată astfel:
TOTAL

Ortodocşi

Romano

Reformată

Penticostală

catolică

Greco

Baptistă

Adventistă

catolică

Musulmană

Unitariană

de ziua a

Martorii

Evanghelic

Fără

Informaţie

lui Iehova

ă

religie

nedisponib

7-a

8320

4.865

110

76

609

6

23

lutherană

90

3

12

47

203

ilă

5

437

7

După etnie populaţia este structurată astfel:
TOTAL
8.320

Români

Maghiari

3.210

2281

Rromi
2403

Germani
9

Fără informaţii
417

Având în vedere limba maternă populaţia este structurată astfel:
TOTAL
8.320

Limba română
5607

Limba maghiară
2258

Rromani
28

Germană
10

Fără informaţii
417
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5.5.5 Economia
5.5.5.1 Scurt istoric şi situaţia actuală
Zona geografica a comunei Tarlungeni este una bogata in
resurse naturale atat din punct de vedere al calitatii cat si cantitatii
acestora, acestea regasindu-se si in numarul ridicat al suprafetelor
de teren agricol existent.
Bogatia locala stimuleaza cresterea economica prin exploatarea
tuturor resurselor existente la nivel local.
Observând structura teritoriului, bogăţiile solului şi subsolului
alături de potenţialul turistic conferit de zonă putem concluziona că
aceste elemente pot sta la baza dezvoltării economicea localităţii
Tarlungeni.
La facilitatile oferite de natura se adauga si cele oferite
investitorilor prin poziționarea intr-o zonă frumoasă cu terenuri
accesibile de vânzare, forță de muncă (meșteșugari - zidari, tâmplari,
dulgheri) si beneficiind si de existența unei infrastructuri de utilități
adecvate– alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze naturale,
telefonie, astfel creându-se premisele unei cresteri economice reale.
Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), apărut în anii ’90,
s-a dezvoltat astfel că pe raza comunei au apărut o serie de societăţi
comerciale, întreprinderi individuale şi PFA, înregistrate, cu sediul în
comună, la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul
BRAŞOV. Marea majoritate a lor au ca principal domeniu de activitate
comerţul dar mai sunt înregistrate si societăţi ce activează în
domeniile industrial şi al prestărilor de servicii.
Dintre agenţii economici prezenţi pe raza localităţii, într-o ordine
aleatorie, enumerăm mai jos o parte dintre ei, astfel:
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Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adresa agentului economic

APEMIN SRL
BIOMILK LAND FARM
OCOLUL SILVIC CIUCAȘ
AVICOLA BRASOV SRL
BLACH DOM MONTAJ SRL
SC BRALDICO SRL
CHIHLIMBAR SRL
DUOCART SRL
EUROSTRADA SRL
FEJER TOP SRL
HECTAR INVEST SRL
IOKI COM 2002 SRL
MADRIGUST SRL
PASUL ZIMBRULUI
ROBY BUILDING SRL
VALE CU FLORI SRL
VAMA CIUCAS SRL
YURTA SRL
GRAND HOTEL PERLA CIUCAȘULUI TURISM SRL
KONDACO SRL

Domeniu de activitate

îmbuteliere și distribuție apă minerală
creștere animale
forestier
creștere păsări
construcții
panificație
hartie
hartie
construcții, asfalt
asistență rutieră
imobiliare
motel/restaurant
carmangerie
turism
comercializare materiale construcții
imobiliar
turism
comercializare produse agricole (magazinul fermierului)
turism
instalații și materiale de construcție
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5.5.5.2

Activităţi industriale

Industria - are un aport important la economia comunei şi se
axeazǎ pe producţie.
Comerţul - Activitatea comercială se desfăşoară în unităţi
comerciale particulare. În comună functionează magazine care
comercializeazǎ mǎrfuri alimentare şi nealimentare.
Producţia - Activităţile de producţie sunt reprezentate de
întreprinderi mici şi mijlocii în domeniile, transport de mărfuri şi
persoane, agrozootehnie, prestări servicii. În afară de societăţile
comerciale sunt şi persoane fizice autorizate şi asociaţii familiare care
realizează activitaţi în domeniul alimentaţiei publice, prestări servicii,
comerţ cu amănuntul, etc. Aceste activităţi au un rol important în
activitatea şi viaţa comunităţii, precum şi la creşterea bugetului local
al comunei. Pe raza comunei îşi desfǎşoară activitatea în baza Legii
300/2004, un numǎr mic de meseriaşi şi prestatori de servicii.
5.5.5.3 Agricultura şi creşterea animalelor
În comuna TĂRLUNGENI agricultura este slab dezvoltată şi
exploatată, dar administraţia locală şi investitorii şi proprietarii locali
de terenuri analizează mai multe propuneri de dezvoltare a sectorului
agricol şi al agroturismului:
Zona este cunoscută îndeosebi pentru activitatea sa agricolă de
creşterea a animalelor.
Activităţile

agricole

în

cadrul

asociaţiilor

agricole

şi

în

gospodăriile individuale constau în :
 Cultivarea terenurilor arabile cu cereale: grâu, porumb, cartof
 Cultivarea pomilor
 Păşunatul pe terenurile cu păşune şi fâneaţă
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 Creşterea animalelor bovine şi ovine pentru carne şi lapte
 Creşterea păsărilor pentru carne şi ouă
 Creşterea porcinelor pentru carne
5.5.5.4 Turismul
Varietatea

peisagistică

a

reliefului,

încadrează

comuna

TĂRLUNGENI între vetrele de cultura şi civilizaţie româneasca cu
largi perspective de dezvoltare. Însăşi poziţia geografică a comunei
face ca aceasta să deţină un important potenţial de dezvoltare a
turismului. Complexul depresionar al Bârsei, cândva un fund de
mare, care treptat a fost umplut într-un timp îndelungat, cu
aluviuni aduse de apele ce coborau din munţi.
În partea sudică a comunei este o zona de contact dintre
câmpia piemontană şi masa orogenică. Comuna este aşezată
tocmai în această arie geografica de legătură, delimitată de râul
Tărlung. Câmpia piemontană a comunei Tărlungeni care se întinde
până la limita nordică a acestei comune, înspre Prejmer, Hărman
şi Sânpetru.
Din punct de vedere geografic şi geomorfologic, teritoriul
administrativ al comunei Tărlungeni, se situeaza în extremitatea
sud-estica a Depresiunii Bârsei, urcând până spre vârfurile
masivelor Piatra Mare şi Blidaru.
Pe acest teritoriu se imbina in mod armonios doua tipuri de
zone: zona montană - reprezentată prin versanţii nordici ai masivelor
Piatra Mare şi Blidaru si zona depresionară - vetrele localităţiilor
Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni care se află între dealurile ce înainteaza
spre centrul depresiunii.
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Diversitatea cadrului natural, a florei şi faunei cât şi relieful
variat - de la vârful Ciclomului (1197,4 m) la depresiunea din NV
(606,5 m), fiind predominant deluros şi muntos cu importante
zone de păşune, acoperit cu păduri de fag şi răşinoase - se
constituie într-un important potenţial de dezvoltare a turismului.
Resursele naturale, bogatul patrimoniu arheologic, istoric și
cultural şi ospitalitatea oamenilor, fac din această comunitate o zonă
cu un potenţial de dezvoltare socio-economic deosebit de ridicat.
De asemenea, cadrul natural, precum şi posibilitatea dezvoltării
unor activităţi pomicole şi agricole variate cu reprezentare buna în
domeniul agricol şi zootehnic şi investiţii viabile în amenajarea unor
mici baze industriale, conduc la concluzia ca premisele dezvoltării
rurale sunt foarte bune.
În comună este dezvoltată activitatea turistica şi agroturistica,
iar, potenţialul peisagistic și de poziţionare geografica constituie un
punct de pornire suficient pentru dezvoltarea unei strategii de
atragere a turiştilor pe termen mediu şi lung. Populaţia păstrează
anumite obiceiuri şi tradiţii care alături de modul de viața tradiţional
pot constitui un posibil potenţial agroturistic.
Un alt aspect deosebit de important la momentul actual, îl
constituie existenţa serviciilor de cazare şi masa destinate turiştilor ce
vin în comunitate.
În anul 1992 prin bunăvoinţa Comisiei Agroturismul Montan au
fost inventariate şi atestate o serie de gospodării din comuna
Tărlungeni care ar putea să intre în circuitul turismului montan Cele
peste 40 de gospodării care au fost atestate atunci cu clasa A
reprezintă un numar modest faţă de posibilitaţile reale din comună.
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La o inventariere sumară facută de un colectiv al Primariei
Tărlungeni, numarul acestor gospodării poate depăşi două sute.
Important este ca aceste gospodării sau această modalitate de turism
posibil în comună să fie cunoscută în ţară sau peste hotare;
menţionăm că până în anul 1948, în satul Zizin, în preajma surselor
de apă minerală se practică aceasta formă de turism, care a dispărut
după distrugerea băilor cu apă rece.
Pe teritoriul comunei şi anume în satul Purcăreni îşi desfăşoară
activitatea o asociaţie de turism ―Copacul bucuriei ― din cadrul
reţelei de turism ―Operation Villages Roumains‖ prin care un
numar important de gospodării practică agroturismul. Această
activitate a adus locuitorilor din zonă posibilitatea valorifi carii
produselor agricole obtinute în gospodaria proprie şi obtinerea
unor venituri suplimentare.
Un punct de atracţie turistică unic în zonă este rezervaţia naturală
Purcăreni - zona Calea Muierii cu dublă importanţă: fauna fosilizată
şi evoluţie geologică. Rezervaţia naturală se află situată la poalele
Munţilor (Clăbucetele) Intorsurii, pe glacisul ce face trecerea către
sectorul piemontan al depresiunii Tara Bârsei, la contactul dintre
acestea.
Perimetrul care contureaza ivirea stâncilor calcaroase delimitează
un areal de 0,04 ha, iar împreună cu zona tampon ce protejează
circular acest areal, rezervaţia se intinde pe 0,2 ha.
Stânca calcaroasă de la Purcăreni este unul din punctele
fosilifere de prestigiu ştiinţific din judetul Braşov şi chiar din tara
ce a fost intens erodat.
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Rezervaţia Purcăreni prezintă în primul rând un interes din punct
de vedere ştiinţific, fiind practic un ― laborator‖ in sit, unde specialişti,
profesori şi studenţi, pot studia fauna fosilă şi mai ales faciesul în
care s-a format. Prin faptul ca arealul ocrotit este redus ca întindere,
el nu afectează nici problema restituirii terenurilor, iar resursele de
subsol nu au valoare economică care să prejudicieze economia locală.
Poate constitui un avantaj, contribuind la dezvoltarea turismului şi
mărirea numărului de pensiuni turistice din localitate şi comună.
5.5.6 Mediul
Dezvoltarea durabilă este concilierea între progresul economic şi
social, fără a periclita echilibrul

natural

al

planetei.

Intensa

exploatare industrială din ultimele decade a dus la o degradare
continuă a mediului.
Relaţiile dintre factorii de mediu sunt de tip cauză-efect;
perturbarea echilibrului dinamic al unuia dintre aceştia va avea
consecinţe şi asupra celorlalţi, iar acţiunea lor conjugată se răsfrânge
asupra sănătăţii umane.
Aerul
Principalele presiuni asupra calităţii aerului sunt determinate de
traficul rutier, lucrările de construcţii, activităţi sociale (încălzirea
locuinţelor prin utilizarea lemnului drept combustibil), arderile de
combustibili
industriale,
acestora

şi

în

procese

exploatarea
activităţile

tehnologice
materiilor

sau

prime,

agro-zootehnice

în

centrale

respectiv
(utilizarea

termice

depozitarea
pesticidelor,

creşterea intensivă a animalelor).
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Poluarea aerului este cea mai gravă problemă efectele negative ale
acesteia sunt de natură a pune în pericol

sănătatea

omului

(afectează în special aparatul respirator), să dăuneze resurselor
biologice şi ecosistemelor şi chiar să provoace pagube economice.
Apa
În alcătuirea surselor de apă ale comunei intră atât apele
subterane (freatice şi de adâncime) cât şi apele de suprafaţă - reţeaua
de râuri.
Supravegherea calităţii apelor este realizată de către Laboratorul
de chimie, biologie şi bacteriologia apei al SGA Braşov, fiind
monitorizate apele curgătoare de suprafaţă, apele subterane freatice,
sursele de potabilizare şi apele uzate. Privind apele de suprafaţă, cele
mai importante surse de poluare sunt evacuările de ape uzate
menajere

neepurate

neconformă

a

sau

deşeurilor

insuficient
menajere

şi

epurate
a

celor

şi

depozitarea

rezultate

din

desfăşurarea activităţilor economice.
Solul
Conform împărţirii Europei în regiuni biogeografice, comuna
Tărlungeni se află în zona alpină submontană. Caracteristicile climei
din ultima perioada, cărora li se adaugă alternanţa perioadelor
secetoase cu cele umede nu au dezechilibrat evolutia fireasca a
habitatelor. De asemenea, nu s-au semnalat degradări majore ale
habitatelor. În zona în care este situată comuna Tărlungeni se găsesc
habitate terestre - păduri şi pajişti subalpine.
Cauzele problemelor cu care se confruntă aceste habitate sunt:


în cazul pădurilor: fenomeme de uscare a copacilor,

atacurile dăunătorilor şi depozitarea deşeurilor;
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în cazul păşunilor: deficitul de apă în sol, dejecţiile din



zonele cu stâne şi depozitarea deşeurilor;
Aria naturală protejată - Locul fosilifer Purcăreni - starea de
conservare a rezervaţiei fiind bună.
Problemele identificate la acest nivel sunt:
schimbările



climatice,

regimul

dezechilibrat

al

precipitaţiilor şi calamităţile natural;
restrângerea arealelor naturale în favoarea celor antropice -



activităţi economice de tipul exploatărilor forestiere, suprapăşunatul,
construcţiile ilegale în zone protejate şi activităţile de braconaj;
arderea



miriştilor,

comerţul

ilegal

cu

specii

rare

şi

ameninţate, turismul necontrolat prin campare dezorganizată şi
prezenţa deşeurilor de toate tipurile în zonele natural.
La

nivelul

destinaţie

comunei TĂRLUNGENI

agricolă

sunt

tot

suprafeţele

de

teren

cu

mai afectate de diferite procese de

degradare, fie că vorbim de procesele induse de activitatea antropică
sau fenomene naturale. Principalele probleme se referă la eroziunea
de suprafaţă şi/sau de adâncime, excesul de umiditate, pe care se
manifestă fenomene de eroziune a apei sau terenuri.
Manifestarea acestor probleme este intensificată de practicile
agricole neadaptate condiţiilor de mediu, utilizarea pesticidelor şi a
îngrăşămintelor chimice, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor
industriale şi menajere, defrişările intense şi abuzive. Calitatea
solului mai este influenţată şi de o serie de procese şi fenomene
naturale, cum ar fi alunecările de teren, inundaţiile sau secetele
prelungite.
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Influenţarea negativă a solului este cauzată de încorporarea de
elemente chimice cu caracter toxic. Încărcarea solului cu astfel de
elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradează insuşirile fizice,
chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii
productive.
Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate
felurile, prin operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la
crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri antropice.
Dintre
cunoscuţi

poluanţii
sunt

proveniţi

nitraţii,

din

ingrăşăminte,

cei

mai

datorită efectelor negative provocate de

prezenţa lor în exces.
Pentru prevenirea problemelor posibile, autoritatea locală poate
realiza amenajări cu scopul de a proteja populaţia împotriva
inundaţiilor, poate accesa fonduri europene pentru proiecte pentru
prevenirea alunecărilor de teren.
Cercetările privind păstrarea calităţii solului sunt o necesitate,
ceea ce presupune actiuni de menţinere
a materiei organice în sol şi reciclarea conţinutului de substanţe
nutritive. Solul este supus acţiunii poluatorilor din aer şi din apă,
fiind locul de întâlnire al poluanţilor.
Sursele de degradare a solurilor sunt:


reziduurile zootehnice



pesticidele



defrişarea pădurilor



eroziunea de suprafaţă



alunecările de teren



depunerile de deşeuri solide - menajere şi a celor rezultate

din desfăşurarea activităţilor economice.
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supraexploatarea solurilor



evacuarea direct pe sol a apelor uzate



lipsa unei reţele de canalizare eficiente şi a unei staţii de

epurare
Problemele identificate cu privire la starea solurilor din comună
sunt:


suprafeţe afectate de reziduuri zootehnice;



suprafeţe afectate de lipsa reţelei de canalizare;

Managementul deşeurilor
Toate

activităţile

economico-productive

şi

sociale

sunt

generatoare de produse secundare cu valoare economică foarte
scăzută sau chiar inexistentă pe care le putem numi generic deşeuri.
Din punct de vedere al protecţiei mediului, gestionarea acestora
este o problemă acută la nivelul României, mai ales în contextul
cererii crescânde pentru toate produsele alimentare şi nealimentare.
Impactul gestionării necorespunzătoare a deşeurilor este unul
negativ asupra factorilor de mediu, dar şi asupra factorului uman, fie
că ne referim la sănătatea acestuia sau la activităţile sale productive.
Depozitarea deşeurilor în rampe de deşeuri înseamnă pierderi
irecuperabile de teren şi resurse.
Impactul negativ se răsfrânge asupra mai multor componente
ale mediului înconjurător: deşeurile biodegradabile se descompun,
producând gaze (poluare atmosferică) şi levigat (poluarea solului şi a
apei), aria de teren utilizată este relativ extinsă.
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Deşeurile menajere depozitate pot constitui vectori importanţi în
răspândirea infecţiilor, pot constitui condiţii pentru înmulţirea
insectelor şi rozătoarelor, iar peisajul se degradează din punct de
vedere estetic.
Este greu a se face o apreciere corectă a generării si colectării
deşeurilor municipale în comuna TĂRLUNGENI, ca de altfel în întreg
judetul, deoarece nu au existat până în prezent sisteme corecte de
urmărire a acestor indicatori. Dintre acestea enumerăm: absenţa unei
evidenţe corecte a numărului de locuitori deserviţi, acceptarea
colectării unor cantităţi de deşeuri nepericuloase de producţie şi
introducerea lor în cantităţile raportate ca deşeuri menajere, absenţa
sistemelor de cântarire - ca urmare a folosirii unor indici aleatorii la
transformarea din metri cubi în tone.
Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de
deşeuri şi reutilizarea acestora, promovând utilizarea durabilă a
resurselor constituia una din priorităţi administarţiei publice locale
TĂRLUNGENI.
Se urmăreşte în special:
 Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii
materialelor reciclate, colaborând cu sectorul privat şi cu unităţile
care valorifică deşeurile.
 Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje.
 Reducerea impactului produs de carbonul generat de
deşeuri.

61

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii dar şi sporirea calitativă a
serviciilor către populaţie şi sectorul privat se doreşte creşterea
suprafeţelor cu spaţii verzi, susţinerea iniţiativelor care premiază şi
recompensează populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează
deşeurile

din

gospodării,

o

bună

colaborare

cu

autorităţile

administraţiei publice județene pentru creşterea eficienţei şi calităţii
deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat.
5.5.6.1 Resurse naturale
Terenul, rocile, argilele si nisipul din albia râului sunt cele mai
folosite resurse ale comunei. Acestea sunt utilizate îndeosebi la
construcţii, la pavaje sau sunt folosite pentru întreținerea drumurilor.
Localnicii folosesc resursele râului şi pentru tencuială sau
zidărie. Cea mai mare bogăţie a comunei o reprezintă pădurile.
Bogăţiile subterane numără apele minerale, premisă pentru
dezvolatrea industriei.
În plus trebuie să amintim bogăţia obiectivelor ṣi a monumentelor
turistice, niṣă ce poate fi mult exploatată pentru dezvoltarea economic
a comunei.
5.5.6.2 Flora
Județul Brașov reprezintă zona de confluență între speciile
eurasiatice cu cele circumpolare, central-europene şi în unele insule
cu cele mediteraneene, sub-mediteraneene, pontice, aspect care
influențează și flora din zona comunei Tărlungeni.
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Astfel, masivele Ciucaș și Piatra Mare adăpostesc numeroase
specii specifice carpatice (obsiga bârsana, macul de munte, crucea
voinicului, etc). Depresiunile intramontane adăpostesc, graţie unor
topoclimate specifice numeroase specii vechi, numeroase relicte
(specii vechi) sau specifice.
În zonele acoperite de păduri, în stratul arbustiv apare păducelul
(Crataegus monogyna), alunul (Coryllus avellana), lemnul câinesc
(Ligustrum

vulgare),

ienupărul

(Juniperus

communis),

afinul

(Vaccinium myrtillus), iar în stratul ierbaceu, păiuşul de munte
(Festuca drymea), rogozul, horistile, floarea paştilor (Anemone
nemorosa), splinuţa (Solidago virgaurea), tătăneasa şi altele.
Văile cursurilor locale de apă și în special lunca Tărlungului
adăpostesc habitate de ape dulci precum cele de vegetaţie herbacee de
pe malurile râurilor montane, de vegetaţie lemnoasă cu Myricaria
germanica și cu Salix eleagno.
Masivele

anterior

menționate

oferă

cadrul

propice

pentru

dezvoltarea de habitate de pajiști și stufărișuri: tufărişuri alpine şi
boreale, tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium,
tufărişuri cu specii sub-arctice de salix etc.
Zona forestieră
Datorită cadrului natural în care este amplasată localitatea, o
parte din teritoriul administrativ al acesteia este acoperită de păduri,
care se încadrează în următoarele subzone:


Subzona stejarului, relativ restrânsă, care ocupă versanţii

până la 500 – 700 m și unde se întâlnesc jugastrul, carpenul,
frasinul, ulmul şi alte specii arbustive şi plante ierboase;
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Subzona fagului, de la 500/600 m la 1000 m, fiind

întâlnită sub forma făgetelor pure în Masivul Ciucaș cât şi sub formă
de păduri de amestec fag, molid, brad.


Subzona molidului prezentă atât în Masivul Ciucaș cât și în

Piatra Mare unde ocupă zona superioară făgetelor până zona alpină.
Molidul este asociat cu laricele.
5.5.6.3 Fauna
Datorită condițiilor prielnice generate de suprafețele mari acoperite de
păduri, o parte dintre ele incluse în rețeaua siturilor protejate de
importanță comunitară, fauna locală este variată și include numeroase
specii de mamifere mari precum mistreţul, râsul, ursul, căpriorul, cerbul,
alături de care se întâlnesc specii de amfibieni, reptile și păsări (șorecarul,
barza, potârnichi, acvile, cocoşul de munte, prundărişul de piatră).
Lacul Tărlung este populat cu numeroase specii de pești: babușcă,
biban, caras, clean, ghiborț, oblete, păstrăv de lac, păstrăv indigen,
roșioară, știucă și zglăvoaca. O parte speciilor specifice apelor de munte se
regăsesc și în pârâul Tărlung, în amonte de baraj.
5.5.7 Sănătatea
Infrastructura sanitară este formată din:


3 cabinete medicale medicină generală (satele Tărlungeni,

Zizin și Purcăreni) deservite de 2 medici de familie şi 1 cabinet
stomotologic(sat Tărlungeni) deservit de 2 medici.


În Comuna Tărlungeni există un cabinet de medicină

veterinară, în care își desfășoară activitatea un medic concesionar.


În localitate funcționează 4 farmacii umane în satele:

TĂRLUNGENI (2), Purcăreni(1) şi Zizin(1).
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5.5.8 Educaţia
Conform Rețelei școlare aprobate pentru anul școlar 2019-2020, unitățile școlare sunt următoarele:
Nr.crt.

Denumirea unității școlare

Secție

Nivel

PJ/AR

Adresa

1

Școla Gimnazială Tărlungeni

Română

Preșcolar
Primar
Gimnazial

PJ

Str.
Str.
Str.
Str.

2

Grădinița Tărlungeni

Preșcolar

AR

Str. Principală nr. 754

3
4

Școala Gimnazială Purcăreni
Grădiniță Purcăreni

Primar/gimnazial
Preșcolar

AR
AR

Str. Principală nr. 465
Str. Principală nr. 83

5
6

Școala Gimnazială Zizin
Grădinița Zizin

Primar/gimnazial
Preșcolar

AR
AR

Str. N. Bălcescu nr. 154
Str. Alex Petofi nr. 253

7

Școala Primară Cărpiniș

Română- program normal
Maghiară- Program prelungit
Română
Română-program normal
Maghiară- program prelungit
Română
Română-program normal
Maghiară- program prelungit
Română

Primar

AR

Str. Principală nr. 642

Principală nr. 36 (Corp A)
Pădurii FN (Corp C)
Principală nr. 36 (Corp D)
Zizinului nr. 205 (corp B)

Numărul total de copii înscriși la grădiniță:1.045 elevi
Numărul total de elevi înscriși la școala general: 325 elevi
Numărul personalului didactic: 73 cadre
Numărul personalului nedidactic: 23 salariaţi
Numărul personalului didactic auxiliar: 7 salariaţi


Baze sportive și de agrement: 1 sală de sport şi o bază sportivă ce cuprinde 3 terenuri fotbal în satul

Tărlungeni, şi o bază sportivă în curs de amenajare în satul Purcăreni.
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5.5.9 Cultură, port, tradiţii, datini şi obiceiuri, monumente
istorice
Dezvoltarea
presupune

durabilă

încetăţenirea

ca

obiectiv

strategic

fundamental

unor practici şi instrumente libere şi

diverse de acces la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al
propriei naţiuni şi al umanităţii în ansamblu, la toate resursele care
pot dezvolta creativitatea şi spiritul novator. Este vorba de asigurarea
şansei pentru toţi indivizii de a deveni producători de cultură,
depăşind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment.
În esenţă, principiile dezvoltării durabile se aplică în egală
măsură patrimoniului cultural ca şi capitalului natural, fiind vorba de
resurse moştenite de care trebuie să beneficieze şi generaţiile
următoare. Întrucât avem de-a face cu resurse neregenerabile,
eventuala lor irosire, din ignoranţă sau neglijenţă, devine astfel
irecuperabilă şi ireversibilă.
Crearea unui mediu de calitate duce la prosperitatea comunei ṣi
implicit la o calitate sporită a vieţii cetăţenilor săi. Un mediu atractiv,
sigur ṣi sustenabil are o contribuţie benefică ṣi vitală pentru imaginea
comunei ṣi pentru reputaţia pe care acesta o are pe plan extern ṣi care
poate afecta deciziile
obţine

prin

investitorilor străini. Acest

dezvoltarea

lucru

se

poate

culturii şi a evenimentelor culturale, prin

promovarea turismului sau a altor forme de divertisment.
Portul popular
Proximitatea față de municipiul BRAŞOV, migrarea forțelor de
muncă spre oraș și costurile mici ale hainelor și țesăturilor din oraș
față de prețul unui costum popular, au făcut ca mare parte a
populaţiei să renunțe la tradiții și obiceiuri, astăzi mai existând doar
câteva costume populare în lăzile de zestre ale melancolicilor.
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Datini şi obiceiuri din TĂRLUNGENI
Datinile şi obiceiurile, reprezintă pagina nescrisă a istoriei care
oglindeşte modul de a gândi şi a se comporta a unei comunităţi. Din
această cauză, ele trebuie să fie păstrate, cunoscute şi respectate, ca
orice document care ne atestă originea.
Obiceiurile şi tadiţiile din această zonă sunt prilejuite de
sărbătorile de peste an: Crăciunul (colindul), Anul Nou (pluguṣorul,
sorcova), Boboteaza, Paştele, Rusaliile. Acestea oferă un spectacol
impresionant, la realizarea căruia îşi dau concursul muzica, dansul,
poezia, reprezentările plastice, gestica şi voia bună.
În comună funcţionează două cămine cuturale în satele
Purcăreni şi Tărlungeni.
5.5.10 Culte
În comună, pe sate situaţia unităţilor de cult se prezintă astfel:
 Sat Tărlungeni:
 1 - Biserică Ortodoxă
 1 Biserică Evanghelică Luterană
 1 Casă de rugăciuni Adventistă
 1 Biserică Catolică
 2 cimitire, unul ortodox și unul evanghelic
 Sat Purcăreni:
 1 Biserică Ortodoxă
 1 Biserică Evanghelică Lutherană
 1 Casă de rugăciuni Adventistă
 1 Casă de rugăciuni Penticostală
 2 cimitire, unul ortodox și unul evanghelic
 Sat Zizin:
 1 Biserică Ortodoxă
67

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

 1 Biserică Evanghelică Luterană
 1 Biserică Penticostală
 3

cimitire,

unul

ortodox,

unul

evanghelic

și

unul

penticostal
5.5.11 Infrastructura socială
Asistenta socială presupune un ansamblu complex de masuri
și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor
situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru
prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea
marginalizării

și

excluziunii

sociale,

pentru

promovarea

incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.
Ca efect al descentralizării unor componente, la nivel local
activitatea de asistenţă socială s-a extins foarte mult.
Pe plan local, rezultatele activității în domeniul asistentei sociale
sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie
rezolvate la nivelul Primăriei TĂRLUNGENI, fără a se depăși termenele
legale de soluționare a petițiilor. Numai în situații deosebite, cazurile
sunt referite altor instituții.
Activitatea

de

protecție

socială

se

desfășoară

prevederilor Legii 292/2006 a asistenţei sociale și Legii
privind

aprobarea Ordonanţei

de

urgenţă

a

conform
466/2006

Guvernului

nr.

57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice şi
Legii 466 / 2004 privind statutul asistentului social.
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În anii trecuți au fost realizate următoarele categorii de activităţi
în vederea protecţiei copilului, persoanelor singure, persoanelor cu
handicap, pensionarilor (persoanelor vârstnice), familiilor nevoiaşe,
precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie:
a.

Activităţi de protecție a persoanelor fără venituri sau cu

venituri mici.
b. Activităţi de protecţie a persoanelor vârstnice;
c. Activităţi privind protecţia persoanelor cu handicap,;
d. Acordarea alocaţiei pentru familiile cu copii;
e. Efectuarea muncii în folosul comunităţii;
f.

Acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

În localitate, în satul Tărlungeni, funcționează un cămin de
bătrâni privat, precum și un complex de servicii Tărlungeni, aflat în
subordinea DGASPC Brașov din cadrul Consiliului Județean Brașov.
În cadrul acestui complex funcționează 2 case de tip familial pentru
copii.
5.5.12 Instituții de ordine publică şi situaţii de urgenţă
Pe raza comunei funcţionează Postul de Poliţie TĂRLUNGENI
(Poliţia Naţională) iar la nivelul Administraţiei publice locale este
organizat şi Serviciul Poliţia Locală iar în domeniul situaţiilor de
urgenţă funcţionează serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgentă
organizat în subordinea Consiliului Local TĂRLUNGENI.
5.5.13 Cadrul instituţional
Conform Legii 351/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
privind aprobarea Secţiunii IV a Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional, TĂRLUNGENI cuprinde o localitate de rangul IV, respectiv
satul reşedinţa de comună Tărlungeni) şi încă 3 localităţi de rangul V
respectiv, satele aparţinătoare (Zizin, Purcăreni şi Cărpiniş).
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Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor rurale de rang IV şi
de rang mai jos:
Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările
minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din
cadrul comunei respective sunt:
 sediu de primărie;
 grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;
 dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
 poşta, servicii telefonice;
 sediu de politie şi de jandarmerie;
 cămin cultural cu bibliotecă;
 magazin general, spaţii pentru servicii;
 teren de sport amenajat;
 parohie;
 cimitir;
 staţie/ halta C.F.R sau staţie de transport auto;
 dispensar veterinar;
 sediu al serviciului de pompieri;
 puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;
 alimentare cu apă prin cişmele stradale.
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi
satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor. Existenţa unor dotări
publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de
numărul de locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime
obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:
 şcoala primară;
 punct sanitar;
 magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.
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Aceste dotari sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie
de până la 20 locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la
distanţe de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune
de astfel de dotări.
Administraţia publică a Comunei TĂRLUNGENI este organizată în
conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art.29, numărul corespunzator de consilieri locali este
de 15.
Componenţa şi apartenenţa politică, în ordine alfabetică a
acestora este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt

NUME ŞI PRENUME

APARTENENŢA POLITICĂ

1

BARTI ARPAD

UDMR

2

BEŞCHEA GHEORGHE

3

BORHACI GYONGYI

UDMR

4

BRUMAR MARIAN

ALDE

5

CIOFLINC MARIA ADRIANA

6

FEJER LASZLO BALAZS

UDMR

7

JANO ZOLTAN

UDMR

8

MOCANU OCARNEA IOANA

PNL

9

MIRON ALEXANDRU

PNL

PSD

PNL

10

OTELAS CONSTANTIN

ALDE

11

SAFTA MARIA

PNL

12

TAREAN TITEL

PNL

13

VARGA VASILE

ALDE

14

ZBARCEA CLAUDIU CONSTANTIN

15

SZAZS ATTILA(VICEPRIMAR)

PNL
UDMR
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Potrivit art. 36, Consiliul local are iniţiativă, hotărăşte, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor
care

sunt

date

prin

lege

în

competenţa

altor

autorităţi

ale

administraţiei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a
comunei;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
comunei;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi
extern.
Conform art. 62 din acelaşi act normativ, primarul reprezintă
unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice,
cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în
justiţie. Atribuţiile principale ale acestuia sunt stabilite la art.63. O
serie de atribuţii pot fi delegate viceprimarului (art.65).
BEŞCHEA SEVERIUS FLORIN

PRIMAR - PNL

Organigrama autorităţilor administraţiei locale cuprinde:
 Primar;
 Viceprimar;
 Consilier personal al primarului;
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 Administrator Public;
 Auditor;
 Consilier juridic;
 Secretar;
 Situaţii de urgenţă
 Protecţia mediului;
 Administrativ;
 Creşă;
 Cămin cultural;
 Bibliotecă;
 Agenţi pază;
 Relaţii publce, stare civilă, arhivă;
 Resurse umane;
 Asistenţă personală;
 Autoritatea tutelară, asistenţă şi protecţie socială
 Asistenţă medicală comunitară;
 Consilier rromi;
 Juridic;
 Achiziţii publice;
 Agricol cadastru;
 Urbanism;
 Iget contabilitate;
 Impozite, taxe locale;
 Poliţie locală;
 SERVICIUL SALUBRIZARE TĂRLUNGENI.
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5.5.14 Utilităţi – servicii
5.5.14.1 Alimentarea cu apă şi canalizarea
Alimentarea cu apa potabila se realizează in sistem centralizat
pentru toate satele, precum si prin cismele stradale (loc. Zizin si
Purcareni), gradul de racordare la sistemul centralizat find de 95 %.
Nu exista un sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor
uzate provenite de la gospodarii si obiectivele socio-economice se
realizeaza prin solutii individuale in bazine vidanjabile.
Primaria Comunei Tarlungeni are in derulare invetitia de realizare a
retelei centralizate de canalizare ape uzate menajere, cu racordare la statia
de epurare zonala Prejmer, conform Aviz de gospodarire a apelor nr. 350
din

12.10.2010, emis

de

SGA

Brasov,

investitie

finantata

prin

Administratia Fondului de Mediu, conform Contract de finantare
nerambursabila nr. 259/N din 04.05.2012, din care au fost realizate
urmatoarele:
Retea canalizare: 11.335 ml- realizat 75 %
Colector A:1.347 ml- realizat 100 %
Colector B:940 ml- realizat 78 %
Colector C:2328 ml- realizat 100%
Alimentarea cu apa potabila
Sursa : retea Compania Apa Brasov SA, aductiunea Ciucas si
aductiunea Harman-Zizin.
Volume si debite de apa autorizate :
- zilnic maxim= 2500 mc 29,00 1/s; anual 912,50 mii mc
- zilnic mediu =1800 mc ; 21,00 1/s; anual 657,00 mii mc
- zilnic minim =1000 mc; 11,60 1/s; anual 365,00 mii mc

74

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

Regim de functionare : permanent, 24 ore/zi, 365 zile/an.
Instalatii de captare:
 6 bransamente Dn 110-i-200 mm, realizate la aductiunea Ciucas OL

= 350 mm, amplasate in camine prevazute cu apometre, amonte de loc.
Zizin, din care sunt alimentate rezervoarele de inmagazinare;
- 2 bransamente Dn 160+250 mm, realizate la aductiunea HarmanZizin Dn 1000 mm, pentru zona Izvor, amplasate in camine prevazute
cu apometre.
Instalatii de tratare: instalatie de dezinfectie cu clor gazos, Q=
11,60 1/s.
Instalatii de aductiune: retea din conducte HDPE cu: Dn =200
mm, in lungime totala Ll = 2554 m, Dn =160 mm, in lungime totala L2 =
7604 m si Dn =110 mm, in lungime totala L3 = 15165 m.
Instalatii de inmagazinare: capacitate totala de inmagazinare a
apei potabile V= 700 mc, stocate in trei rezervoare circulare din beton
armat:
 R1= 500 mc, rezervor suprateran, amplasat amonte de localitatea

Zizin, care deserveste loc. Zizin si Purcareni, prevazut cu statie de
pompare cu 1 a+1r pompe tip Grundfoss cu Q= 64 mc/h; P=7,5 kw,
H=40,8 mCA si instalatie hidrofor de 1x500 l si 1x24 1, pentru asigurarea
presiunii pe retea;
 R2= R3= 100 mc, rezervoare semiingropate, amplasate amonte de

localitatea Tarlungeni, care deservesc loc. Tarlungeni si Carpinis.
Reteaua de distributie: retea realizata in sistem mixt, partial
ramificata, partial inelara, in lungime totala Lt= 54036 m, din care:
 conducte OL-Zn, cu Dn= 3/4 ", L = 5530 m; Dn= 1", L = 1650 m;

Dn= 2", L = 8400 m; Dn = 2 1/2 ", L = 10950 m; D = 3", L = 6800 m.
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 conducte HDPE, cu Dn = 200 mm , L= 44 m; Dn = 90 mm, L =

1763 m; Dn = 75 mm, L = 1410 m; Dn = 63 mm, L = 8187 m; Dn = 32
mm, L= 512 m; Dn = 25 tnm, L = 8790 m.
Apa pentru stingerea incendiilor: este asigurata din reteaua
Compania Apa Braşov prin bransamentele existente. Pe reteaua de
distributie a apei sunt montati 23 hidranti subterani cu Dn 80 mm şi
43 hidranţi supraterani cu Dn 80 mm.
Volume de apa necesar a fi asigurate in surse:


zilnic maxim 2500,00 mc - 29,00 1/s — 912,50 mii mc/an



zilnic mediu 1800.00 mc - 21,0 Us — 657.00 mii mc/an



zilnic minim 1000,00 mc - 11.60— 365.00 mii mc/an
Modul de folosire al apei:
Necesarul de apa : - maxim 2500 mc/zi; 29,00 1/s anual;

912,50 mii mc
- mediu1800 mc/zi; 21,00 1/s; anual 657,00 mii mc
- minim1000 mc/zi;11,601/s; anual 365,00 mii mc
Cerinta totala de apa :
- maxim2500 mc/zi; 29.00 1/s; anual912.50 mii mc
- mediu1800 mc/zi;21,00 1/s; anual 657,00 mii mc
- minim1000 mc/zi;11,60 l/s; anual 365,00 mii mc
Norme de apă realizate:
Locuitori cu instalatii de distributie a apei in locuinta - l/zi/om – 120
Locuitori- cismele stradale sau in curti - l/zi/om - 50
Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la gospodarii si
obiectivele socio-economice, se realizeaza prin solutii individuale in
bazine vidanjabile.
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Directiva 91/271/CEE, transpusa in legislatia romaneasca prin HG
352/2005, prevede, pentru aglomerarile umane cuprinse intre
2000-10000 LE, realizarea colectarii apelor uzate urbane si a
epurarii corespunzatoare a acestora pana la 31.12.2018.
Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de a apă
Apometre montate în căminele de branşament
In traseu reteaua de aductiune si distributie a apei traverseaza
urmatoarele cursuri de apa:


paraul Tarlung — traversare in solutie supraterana. pod DJ 103

A;


paraul Zizin — traversare in solutie supraterana, pod DJ 103 A (in

zona rezervorului de V=500 mc) cu conducta OL Dn 100 mm ;


paraul Zizin- traversare in solutie subterana amonte pod DJ 103

A cu conducta OL Dn 63 mm.
5.5.14.2 Încălzirea şi alimentarea cu gaze naturale
În prezent comuna TĂRLUNGENI este alimentată cu gaze
naturale în toate satele. Alimentarea cu căldură a locuinţelor
individuale şi a instituţiilor publice se realizează în mare parte cu
sobe, centrale termice pe gaz şi combustibil solid, radiatoare electrice.
Combustibilul utilizat este constituit din gaz natural de la reţeaua
comune, lemne de foc, cărbuni, G.P.L., curent electric.

5.5.14.3 Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public
Localităţile comunei TĂRLUNGENI sunt racordate la Sistemul
Energetic Naţional prin linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune
de 20kV, montate pe stâlpi de beton.
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Traseele LEA sunt atât în afara zonelor construite, cât şi în
interiorul acestora, având în vedere particularităţile de amplasare în
teritoriu ale localităţilor componente ale comunei (vecinătăţi, relief,
căi de comunicaţii etc ).
Din LEA 20kV, prin intermediul posturilor de transformare
aeriene, se alimentează reţelele electrice de joasă tensiune, care
deservesc toată gama de consumatori.
Reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian, în marea lor
majoritate pe stâlpi din beton, dar, pe porţiuni relativ lungi sunt
realizate şi pe stâlpi de lemn.
Reţelele având destinaţie publică sunt prevăzute şi cu circuit de
iluminat public. Circuitele vechi sunt prevăzute în general cu corpuri
de iluminat echipate cu lămpi fluorescente compacte. Circuitele noi
au, de regulă, corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu LED mult mai
economice şi mai fiabile.
Branşamentele sunt realizate preponderent aerian, cele vechi în
sistem clasic, cele noi cu conductoare torsadate (branşament trifazic)
sau cablu coaxial (branşament monofazic). Branşamentele în cablu
subteran deservesc îndeosebi dotările şi sunt amplasate de regulă în
incintele acestora.
În prezent majoritatea gospodăriilor comunei TĂRLUNGENI sunt
racordate la reţeaua electrică.
5.5.14.4 Căi de comunicaţie
Proximitatea faţă de municipiul BRAŞOV ṣi localizarea geografică
a comunei TĂRLUNGENI a făcut ca încă din timpuri străvechi această
comună să fie dotată cu infrastructură de transport.
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Viteza de dezvoltare a zonei rezidenţiale, a satelor ṣi comunelor
din ultimul secol a depăṣit însă puterea economică a autorităţilor
locale ṣi judetene de a dezvolta infrastructura de transport.
Teritoriul comunei Tarlungeni este strabatut de drumurile
judetene DJ 103 A Brasov — Vama Buzaului si DJ 103 B Sacele —
Budila, de drumul comunal DC 47 Tarlungeni — Carpinis — Prejmer
si DC 48 in satul Purcareni.
În plus la nivelul comunei există aproximativ 51 km de drumuri
comunale, drumuri săteṣti. La acestea se adaugă drumurile de
exploataţie forestieră.
Comuna nu este prevăzută cu acces (gară proprie) la calea
ferată. În ultimii ani s-a observat intenţia autorităţilor publice de a
moderniza infrastructura rutieră ṣi de transport, pentru a îmbunătăţi
starea actuală a drumurilor din TĂRLUNGENI.
Din

acest

motiv

prin

Strategia

de

Dezvoltare

Locală

se

propuneau măsuri pentru îmbunătăţirea drumurilor comunale ṣi
săteṣti, modernizarea sistemului rutier prin completarea sistemului
de indicatoare rutiere ṣi dotarea corespunzătoare a drumurilor cu
ṣanţuri ṣi rigole.. Modernizarea drumurilor va atrage pe de o parte atât
noi investitori in zonă, având în vedere potentialul ridicat al comunei,
creṣterea nivelului de trai al locuitorilor dar ṣi atragerea de noi turiṣti.
5.5.14.5 Reţele telefonice, TV, internet, poşta şi PECO
Pe raza localităţii funcţionează atât operatori pentru telefonia fixă
cât şi pentru cea mobilă.
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Liniile telefonice sunt de tip aerian, executate în cablu şi montate
atât pe stâlpi proprii de lemn, cât şi pe stâlpii reţelelor electrice de
joasă tensiune, în funcţie de condiţiile locale. Racordarea abonaţilor
la sistem se face atât prin conexiune cablată, de tip aerian sau
subteran, cât şi prin conexiune de tip radio-telefon.
Pe teritoriul comunei există linii de transmitere a programelor de
televiziune prin cablu. Cablurile reţelei TV-Cablu sunt montate pe
stâlpii de susţinere aparţinând reţelelor electrice publice de joasă
tensiune, paralel cu cablurile telefonice.
Internet Rețeaua de internet este destul de dezvoltată, exista
conexiuni ADSL prin intermediul liniei de telefonie fixă și alte
conexiuni. La rețeaua de internet sunt racordate și primăria și unele
unități școlare, societăţi şi gospodării individuale etc.
Alimentarea cu combustibili auto
Nu exista staţii de alimentare cu carburanți: Benzină, motorină,
GPL.
Servicii poştale
Comuna are 3 Ghişee Poştale în satele TĂRLUNGENI, Purcăreni
şi Zizin prin care se realizează serviciile poștale disponibile pe
teritoriul României.
5.5.14.6 Serviciul de Salubrizare
Serviciul de salubrizare este

un serviciu ce este organizat ca

făcând parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice
desfăşurându-se

sub

controlul,

conducerea

sau

coordonarea

autorităţilor administraţiei publice locale în scopul salubrizării
localităţii.
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Serviciul public de salubrizare a localităţii, denumit în continuare
serviciul de salubrizare, s-a organizat pentru satisfacerea nevoilor
comunităţii locale.
Serviciul de salubrizare se

realizează prin intermediul unei

infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele
de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de
salubrizare a localităţii, denumit în continuare sistem de salubrizare.
Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
 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
 colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora;
 organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi
energetice a deşeurilor;
 operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile
municipale şi deşeurile similare;
 sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile
de sortare;
 măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare;

81

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

 organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi
a deşeurilor similare;
 administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de
eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
 dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
Serviciul public de salubrizare funcţionează şi este organizat pe
baza urmãtoarelor principii:
 protectia sãnãtãţii publice;
 autonomia localã şi descentralizarea;
 responsabilitatea faţã de cetãteni;
 conservarea şi protecţia mediului înconjurãtor;
 calitatea şi continuitatea serviciului;
 tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor;
 nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor;
 transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetãtenilor;
 administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea
publicã sau/şi privată a unităţii administrativ teritoriale si a banilor
publici;
 securitatea serviciului;
 dezvoltarea durabilă.
Sistemul

de

salubrizare

este

alcătuit

dintr-un

ansamblu

tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi
echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare,
precum:
 puncte de colectare

separată a deşeurilor;

 staţii de transfer;
 staţii de sortare;
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 baze

de

garare

şi

întreţinere

a

autovehiculelor

specifice

serviciului de salubrizare, etc.
În ceea ce priveşte serviciul de salubrizare la nivelul comunei
TĂRLUNGENI, situație privită din perspectiva activităţii de colectare
separată şi transport 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
menţionăm următoarele:
Activitatea a fost prestată de către societatea HIDRO -SAL COM
S.R.L. cu care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL a
semnat contract de delegare.
5.5.14.6.1 Gestiunea serviciului de salubrizare
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori,
după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor
operatori

toate

ori

numai

o

parte

din

competenţele

şi

responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare
contract de delegare a gestiunii.
Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică
punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice
aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de
a administra şi de a exploata aceste sisteme.
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Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv
operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice
aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre
activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnicoeconomice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un
studiu de oportunitate.
Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori
de drept privat care pot fi:
a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt.
Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral public
pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de

utilităţi publice

în zona teritorială de

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale care exercită o
influenţă dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă
operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii
atribuit direct(...).
Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii
delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin
exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului,
precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare
competentă, în condiţiile legii speciale.
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Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în
formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual
sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una
dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui
operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi
răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un
serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi
specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a
exploata

infrastructura

tehnico-edilitară

aferentă

serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe,
după caz.
Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice
în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre,
care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este
asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice
poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de achiziţie publică de servicii.
În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite(...),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se
stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr.
99/2016 şi Legii nr. 100/2016.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu
de următoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
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b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute
la lit. c);
e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la
nivel naţional.
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu
clauze referitoare la:
a) denumirea părţilor contractante;
b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera
serviciului de utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în
baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute
în legile speciale;
c) durata contractului;
d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;
e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice
aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul
contractelor de concesiune;
g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate
delegatului;
h)

sarcinile

şi

responsabilităţile

părţilor

cu

privire

la

investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, modernizări,
obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora;
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i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea
serviciului şi modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii
acestora;
j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice
la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile,
principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare a acestora;
k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina
delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul,
control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare
şi recuperare a oricărei supracompensaţii;
l)

modul

de

facturare

a

contravalorii

serviciilor

furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz;
m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la
stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în
considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele
fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului
odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi
gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte
în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii
operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi
metodologie de calcul;
n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea
valorii, modului de constituire şi de executare a acesteia;
o) răspunderea contractuală;
p) forţa majoră;
q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;
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r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a
bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a
gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiţiile realizate;
s) menţinerea echilibrului contractual;
t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului
de delegare a gestiunii;
u) forţa de muncă;
v) alte clauze convenite de părţi, după caz.
Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este
posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a
operatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu
aprobarea

autorităţilor

deliberative

ale

unităţilor

administrativ-

teritoriale.
În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se
stabileşte, după caz, conform 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.
Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau
mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este
interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare
furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din
sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în
condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
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Organizarea

şi

desfăşurarea

procedurilor

de

atribuire

a

contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi
publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentaţii
de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu
dispoziţiile

Legii nr.

98/2016, Legii

nr. 99/2016 şi

Legii

nr.

100/2016.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel
puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; în caz contrar
acestea

nu

pot

invoca

motive

de

urgenţă

pentru

atribuirea

contractelor.
Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor,
precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate
privind furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi
cantitate

corespunzătoare

constituie

criteriile

principale

pentru

atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de
atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca
şi societăţile existente.
Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare
pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi
explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a
procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi
include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a
gestiunii şi anexele obligatorii la acestea(...).
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În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează
în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea
generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza
mandatului primit.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice
locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit
legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi
strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a
urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează
serviciile de utilităţi publice, respectiv:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor
contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
d)

modul

de

administrare,

exploatare,

conservare

şi

menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de
utilităţi publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a
preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.
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În vederea

încheierii contractelor de delegare a gestiunii,

autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice
vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea
deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei
propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de
oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de
delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii.
Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru
contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai
mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr.
100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării
investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional
prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile
administraţiei publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic,
respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a
serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor
publice, după caz.
Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Contractul de
delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional
încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv
între operatorii regionali şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului
primit.
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În condiţiile în care operatorul actual nu-şi mai poate desfăşura
activitatea, autoritatea administraţiei publice locale TĂRLUNGENI va
opta pentru gestiunea directă a serviciului de salubrizare pentru
activităţile de colectare separată şi transport 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,
deşeurilor

baterii

şi

provenite

acumulatori,

din

locuinţe,

Colectarea
generate

de

şi

transportul
activităţi

de

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, şi
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora

către

unităţile

de

ecarisaj

sau

către

instalaţiile

de

neutralizare.
În acest timp va face demersurile necesare achiziţionării de
maşini şi utilaje necesare funcţionării serviciului.
5.5.14.6.2

Modalitatea

de

gestiune

a

serviciului

de

salubrizare 2019-2032
Pentru perioada de referinţă (2019-2032), se stabileşte ca
mod de gestionare a serviciului de salubrizare a localităţii GESTIUNEA DIRECTĂ - pentru următoarele activităţi specifice
serviciului de salubrizare:
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;
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b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile
de neutralizare;
Gestiunea
autorităţile

directă

deliberative

este
şi

modalitatea
executive,

de
în

gestiune
numele

în

care

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.
Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de
drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi(...) 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 pot fi:
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.

93

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot
încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de
utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor
servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii,
cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite
atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe
toată durata acestui contract:
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin
intermediul

asociaţiei,

sau,

după

caz,

unitatea

administrativ-

teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin
intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de
administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă
asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului
regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar
celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii
directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară
exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi
publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale
utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativteritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativteritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;
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c)

capitalul

social

al

operatorului

regional,

respectiv

al

operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativteritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativteritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusă.
Prin

excepţie(...),

serviciile

de

utilităţi

publice

pot

fi

furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean,
reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu
modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare
proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la
finalizarea acestora.
Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau
judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept
fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai
conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la
unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi
cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) din Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în baza unei
hotărâri de dare în administrare care trebuie să conţină prevederi
detaliate şi complete privind atribuţiile şi responsabilităţile acestora
cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de
utilităţi publice aferent.
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Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune
directă prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe
baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei
prevăzuţi la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare şi
funcţionare aprobat de către consiliul de administraţie al acestora.
Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor
publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care
gestionează servicii de utilităţi publice, se reportează în anul următor
cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe
nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora
se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare
încheiate.
6. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT asigură un cadru relativ simplu de suport al
deciziilor cu privire la alternativele strategice care derivă din
evaluarea situaţiei actuale.
Înţelegerea cât mai exactă a situaţiei interne şi externe a
sistemului de gestionare a deşeurilor la nivel comunal poate implica
producerea unei cantităţi mari de informaţii, dar analiza SWOT
furnizează un filtru care reduce informaţiile la un un număr limitat
de subiecte cheie.
Odată ce aceste 4 categorii de aspecte: Puncte tari, Puncte slabe
(disfuncţii),

Oportunităţi

şi

Ameninţări

sunt

bine

identificate,

Strategia, prin intermediul obiectivelor sale, va indica cum vor fi
folosite şi păstrate punctele tari, corectate disfuncţiile, utilizate la
maximum oportunităţile şi contracarate ameninţările.
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Puncte
tari

1.Legislativ:
- existenţa unui cadru
legislativ armonizat cu legislaţia
europeană;
- existenta planului naţional
de gestionare a deşeurilor;
- posibilitatea actualizării
suportului legislativ funcţie de
dezvoltarea cadrului insituţional
şi tehnic.
2. Planificare:
- Existenţa planului naţional de
gestiune
a
deşeurilor
care
asigură suport pentru strategia
locală;
- Elaborarea de strategii şi
planuri conexe care abordează
problematica
gestionării
deşeurilor;
Elaborarea
de
proiecte
specifice corelate
cu
prevederile
documentelor
de
planificare;
- Participarea
administraţiei
publice locale şi a autorităţilor
din domeniu în diverse etape de
planificare şi proiectare( fie
direct,
fie
în
etapa
de
autorizare).
3. Financiar:
-Alocarea de fonduri locale şi
posibilitatea accesării de fonduri
guvernamentale şi europene pentru
dezvoltarea
sistemelor
de
management integrat al deşeurilor
- Experienţa,
atât
la
nivelul administaţiei publice locale
cât şi al colaboratorilor din sectorul
privat (investitori şi consultanţi), în
elaborarea şi implementarea de
proiecte de finanţare.
4.Experienţa
în
derularea
programe de conştientizare.

1.Legislativ:
- existenţa de penalitaţi
în cazul nerespectării
prevederilor
şi
obligaţiilor legislative.

Oportunităţi

2.Planificare:
-Posibilitatea actualizării
programelor
şi
planurilor subsecvente
ca urmare a experienţei
planificării
la
nivel
regional şi local şi al
proiectării de sisteme
integrate la nivel local;

3.
Comunicarea şi
posibilitatea de accesare
a informaţiilor existente
în alte localităţi şi în alte
instituţii.

de 4. Tehnic:
-Existenţa a numeroase
ghiduri privind planificarea
şi
gestionarea
deşeurilor;
-Existenţa tehnologiilor din
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localităţi;
-Posibilitatea alinierii la
standardele europene şi
naţionale în ceea ce priveşte
serviciul de salubrizare;
5. Economic/financiar:
- Dezvoltarea
de
mecanisme
financiare
/economice de suport;
- Continua dezvoltare a
pieţei de deşeuri;
-Dezvoltarea conceptului
de green- business;
-Mecanisme
de
finanţare
pentru
sectorul public;
- Existenţa
diferitelor
surse
de finanţare.
- Creşterea investiţiilor
financiare în domeniul
gestionării deşeurilor.

Puncte 1.Legislativ:
slabe
-frecventa
modificare
actualizare a legislaţiei;

şi

1.Legislativ:
Ameninţări
-apariţia
de
neconcordanţe
între
diferitele acte normative
din
cauza
frecventei
actualizări a legislaţiei.
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2.Planificare:
-insuficienta corelare cu alte
planuri şi programe şi cu alte
instituţii
care
elaborează
strategii;

2.Planificare
-posibilitatea
existenţei
riscului în implementarea
sistemului de gestionare
a deşeurilor ce conduce la
sancţiuni.

3. Tehnic:
- Insuficienta experienţă şi
pregătire în aria de tehnologii
nou introduse;
-Insuficienta practică în colectarea
datelor;
-Insuficienta corelare şi evaluare a
datelor disponibile.

3. Aspectul social:
-Participarea
generatorilor de deşeuri
în implementarea unui
sistem
centralizat
de
gestionare a deşeurilor
este direct dependentă de
disponibilitatea acestora
de a respecta cerinţele
sistemului respectiv şi de
a
plăti
serviciile
de
salubrizare;
-Insuficienta
informare
şi
conştientizare
a
populaţiei face ca aceasta
să
nu
cunoască
avantajele
gestionării
conforme a deşeurilor şi
să rămână la concepţia
actuală de colectare în
amestec,
fără reciclarea
sau
valorificarea
deşeurilor.

4. Economic:
-fluxul reciclării nu este încă
stabilizat – desigur şi din cauza
insuficientei
implementări
a
colectării separate;

4. Economic:
-riscul de neplată a
tarifelor
aferente
serviciului de colectare şi
transport
din
partea
populaţiei;
-resurse
financiare
limitate ale administraţiei
publice locale;
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5.Tehnic:
-grad
scăzut
de
extindere
a
sistemelor de colectare selectivă a
deşeurilor;
- insuficienţa/lipsa facilităţilor de
gestionare a deşeurilor (staţii de
transfer, staţii de sortare, staţii de
compostare, depozite conforme etc).
- Insuficienta
dezvoltare
a
infrastructurii
rutiere
(absolut
necesară în etapa de colectare şi
transport al deşeurilor);

5.Tehnic:
-implementarea
unor
tehnici
şi
tehnologii
neprobate în realitatea
locală
a
gestionării
deşeurilor;
-experienţă
redusă
şi
insuficienţa personalului
instruit în implementarea
diverselor tehnologii.

Analizând situaţia comunală a gestionării deşeurilor desprindem
următoarele concluzii:
a.

Sub aspectul colectării şi transportului deşeurilor situația

actuală prezintă următoarele particularităţi:
 colectarea selectivă este încă la început dar se constată un
trend pozitiv al acesteia;
 conform ultimelor raportări, la nivel comunal nu s-a
realizat decât în mică parte colectarea separată a deşeurilor
periculoase din deşeurile municipale;
b.

În ceea ce privește reutilizarea deşeurilor situația actuală se

prezintă astfel:
 nivel foarte scăzut de reciclare;
 capacități foarte mici de sortare.
c.

Tratarea deșeurilor biodegradabile prezintă următoarele

aspecte:
d.

lipsa facilităților de tratare a deșeurilor biodegradabile

e.

În ceea ce privește situația depozitelor de deșeuri, aceasta

se prezintă astfel:
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 Depozitarea

deşeurilor

se

face

la

depozitul

conform

administrat de S.C. FIN-ECO S.A. BRAŞOV sau alt depozit conform.
f.

Referitor la informarea şi conștientizarea publică, în prezent

situaţia poate fi descrisă astfel:
 inițiative foarte limitate;
 lipsa unei strategii de comunicare.
Ca şi o concluzie, formată în urma analizei asupra situației
actuale, se poate afirma că gestionarea deșeurilor în comuna
TĂRLUNGENI există lacune în realizarea obiectivelor lansate la nivel
naţional, regional şi judeţean. Îndeplinirea obiectivelor strategice şi a
țintelor prevăzute în planurile de management al deșeurilor (Planul
Naţional de Gestionare a Deşeurilor – PNGD), pot fi realizate numai
prin implicarea activă a operatorului serviciului şi a autoritaţii
administraţiei publice locale, prin creşterea alocării de resurse
necesare dezvoltarea serviciului şi sistemului de salubrizare, dar şi
printr-o mai mare implicare a cetăţenilor.
7.Priorităţi şi indicatori de monitorizare
7.1 Priorităţi
În scopul realizării obiectivelor strategiei, conform legislației în
vigoare, comuna TĂRLUNGENI urmărește să atingă obiectivele
propuse, stabilindu-şi o serie de priorităţi şi respectând în acelaşi
timp angajamente asumate de Romania prin tratatele internaţionale.
Astfel:
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a.

până la sfârşitul anului 2019, stabilirea obiectivelor pentru

2020 în materie de prevenire a generării de deșeuri şi de decuplare,
care să se bazeze pe cele mai bune practici în vigoare (Directiva 2008
/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deșeurile şi
de abrogare a anumitor directive);
b.

până la sfârşitul anului 2019, pentru facilitarea sau

îmbunătățirea valorificării deșeurilor, se vor introduce sisteme de
colectare separată pe minimum 4 fracţii respectiv: hârtie, mase
plastice, metale şi sticlă.
În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic,
economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al
respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de
reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare
separată pe minimum 4 fracţii, autoritatea administraţiei publice
locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a
deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de
sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii amintite mai sus.
(conform art.2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată);
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An

Activitate

ŢINTA/OBIECTIV

(40%)
31.12.2019

Colectarea separată
a
deşeurilor
municipale
prevăzute la art.17
alin.(1)
lit.a)
din
Legea
211/2011
privind
regimul
deşeurilor,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare

Cantitatea de deşeuri de hartie,
metal, plastic şi sticlă din
deşeurile municipale,colectate
separat,
ca
procentaj
din
cantitatea totală generată de
deseuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deseurile municipale.
Cantitatea de deşeuri de hartie,
metal, plastic şi sticlă din
deşeurile municipale,
colectate
separat reprezintă cantitatea
accptată într-un an calendaristic
de către staţia/staţiile de sortare.
Cantitatea totală generată de
deşeuri de hartie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile
municipale, se calculează pe
baza determinărilor de compoziţie
realizate de către operatorul de
salubrizare.
În
lipsa
determinărilor de compoziţie a
deşeurilor municipale, cantitatea
de
deşeuri de hartie,
metal, plastic şi sticlă din
deşeurile municipale se consideră
a fi 33%.

(50%)
31.12.2020
(60%)
31.12.2021
(70%)
31.12.2022

Sursa
de Responsabil
finanţare
-Taxa/Tarif
Comuna
salubrizare
TĂRLUNGENI
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
TĂRLUNGENI
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c. atingerea, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50%
din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau,
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării
(conform art.17 din Legea nr. 211/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
An
31.12.2019

31.12.2020

Activitate
Obligaţii
anuale
privind nivelul de
pregătire
pentru
reutilizare şi reciclare
a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic
şi sticlă provenind
din
deşeurile
menajere sau, după
caz, din alte surse, în
măsura
în
care
aceste
fluxuri
de
deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin
din gospodării
Obligaţii
anuale
privind nivelul de
pregătire
pentru
reutilizare şi reciclare
a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic
şi sticlă provenind
din
deşeurile

ŢINTA/OBIECTIV Sursa de finanţare
Responsabil
minimum 40% din -Taxa/Tarif salubrizare
Comuna
masa totală
-Fonduri U.E
TĂRLUNGENI
-Fonduri guvernamentale
-Fonduri ale administraţiei
publice locale TĂRLUNGENI

minimum 50% din -Taxa/Tarif salubrizare
Comuna
masa totală
-Fonduri U.E
TĂRLUNGENI
-Fonduri guvernamentale
-Fonduri ale administraţiei
publice locale TĂRLUNGENI
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31.12.2021

31.12.2022

menajere sau, după
caz, din alte surse, în
măsura
în
care
aceste
fluxuri
de
deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin
din gospodării
Obligaţii
anuale
privind nivelul de
pregătire
pentru
reutilizare şi reciclare
a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic
şi sticlă provenind
din
deşeurile
menajere sau, după
caz, din alte surse, în
măsura
în
care
aceste
fluxuri
de
deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin
din gospodării
Obligaţii
anuale
privind nivelul de
pregătire
pentru
reutilizare şi reciclare
a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic
şi sticlă provenind

minimum 60% din -Taxa/Tarif salubrizare
Comuna
masa totală
-Fonduri U.E
TĂRLUNGENI
-Fonduri guvernamentale
-Fonduri ale administraţiei
publice locale TĂRLUNGENI

minimum 70% din -Taxa/Tarif salubrizare
Comuna
masa totală
-Fonduri U.E
TĂRLUNGENI
-Fonduri guvernamentale
-Fonduri ale administraţiei
publice locale TĂRLUNGENI
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din
deşeurile
menajere sau, după
caz, din alte surse, în
măsura
în
care
aceste
fluxuri
de
deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin
din gospodării
d. atingerea, până la 31.12.2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70%
din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări (conform Legii nr. 211/2011,
republicată cu modificările şi completările ulterioare);
An
31.12.2019

Activitate
Obligaţii
anuale
privind
nivelul
de
pregătire
pentru
reutilizare, reciclare şi
alte
operaţiuni
de
valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de
umplere,
rambleiere
care utilizează deşeuri
pentru a înlocui alte
materiale,
ale
persoanele juridice pe
numele cărora sunt
emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare

ŢINTA/OBIECTIV
minimum
55%
din cantitatea de
deşeuri provenite
din activităţile de
construcţii

Sursa de finanţare
Responsabil
-Taxa/Tarif
Comuna
salubrizare
TĂRLUNGENI
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
TĂRLUNGENI
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31.12.2020

Obligaţii
anuale
privind
nivelul
de
pregătire
pentru
reutilizare, reciclare şi
alte
operaţiuni
de
valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de
umplere,
rambleiere
care utilizează deşeuri
pentru a înlocui alte
materiale,
ale
persoanele juridice pe
numele cărora sunt
emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare

minimum
70%
din cantitatea de
deşeuri provenite
din activităţile de
construcţii

-Taxa/Tarif
Comuna
salubrizare
TĂRLUNGENI
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
TĂRLUNGENI

e. reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală generată, exprimată
gravimetric, produsă în anul 1995, într-un interval de maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001, adică până în anul 2020
(conform art.6 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările şi completările
ulterioare);
An
Activitate
ŢINTA/OBIECTIV
Responsabil
31.12.2019
Obligaţii
anuale minimum 30% din -Taxa/Tarif
Comuna TĂRLUNGENI
privind
reducerea cantitatea
total salubrizare
cantității de deșeuri generată
-Fonduri U.E
biodegradabile
-Fonduri
municipale depozitate
guvernamentale
la 35% din cantitatea
-Fonduri
ale
totală
generată,
administraţiei
exprimată gravimetric
publice locale
TĂRLUNGENI
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31.12.2020

Obligaţii
anuale minimum
privind
reducerea cantitatea
cantității de deșeuri generată
biodegradabile
municipale depozitate
la 35% din cantitatea
totală
generată,
exprimată gravimetric

35%

din -Taxa/Tarif
Comuna TĂRLUNGENI
total salubrizare
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice locale
TĂRLUNGENI

f. Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea
deşeurilor de ambalaje - termen anual (conform cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje);
g. Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu
realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje - termen anual:
 60% din greutate pentru sticlă;
 60% din greutate pentru hârtie/carton;
 50% din greutate pentru metal;
 15% din greutate pentru lemn;
 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.
h. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 45 % - termen 2017÷2020 ( conform cu
OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
An
31.12.2018

Activitate
ŢINTA/OBIECTIV
Obligaţii
anuale minimum 42%
privind
asigurarea
ratei
minime
de
colectare EEE

-Taxa/Tarif
salubrizare
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale

Responsabil
Comuna TĂRLUNGENI
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31.12.2019

Obligaţii
anuale minimum 43%
privind
asigurarea
ratei
minime
de
colectare EEE

31.12.2020

Obligaţii
anuale minimum 45%
privind
asigurarea
ratei
minime
de
colectare EEE

administraţiei
publice
locale
TĂRLUNGENI
-Taxa/Tarif
Comuna TĂRLUNGENI
salubrizare
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
TĂRLUNGENI
-Taxa/Tarif
Comuna TĂRLUNGENI
salubrizare
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
TĂRLUNGENI

i. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 65 % - termen începând cu 2021( conform
cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
j. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat se îndeplinesc următoaele
obiectivele minime pentru DEEE incluse în Anexa 1( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice): Termen până la 14.08.2018
 Valorificare:
 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10
 80% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4
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 75% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9
 Pregătire pentru reutilizare şi reciclare pentru DEEE incluse în categoria:
Termen până la 14.08.2018
 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10
 70% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4
 55% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9
 Reciclarea a 80% din lămpile cu descărcare în gaze - termen până la
14.08.2018
k. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate
DEEE colectate separat se îndeplinesc următoarele obiectivele minime pentru
DEEE ( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice) incluse în Anexa 2 - termen începând cu 15.08.2018:










Valorificare:
85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4
80% pentru DEEE incluse în categoria 2
75% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6
Pregătire pentru reutilizare şi reciclare:
80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4
70% pentru DEEE incluse în categoria 2
55% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6
Reciclarea a 80% din DEEE incluse în categoria 3

l. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori
portabili (conform cu HG 1132/2018 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi
al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare) Termen permanent.
m.

Conectarea

în

proporţie

de

100%

a

populaţiei

comunei

TĂRLUNGENI la serviciul de salubrizare - termen 31.12.2018 - Responsabil
Comuna TĂRLUNGENI
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7.2 Indicatori de monitorizare
În vederea realizării obiectivelor propuse şi a respectării principiilor strategiei, se stabilesc o serie de
indicatori de monitorizare (vezi tabelul de mai jos) care

vor permite evaluarea modului în care sistemul de

utilități publice aferente serviciului de salubrizare va contribui la implementarea acesteia, ţinta finală fiind
atingerea scopului principal – îndreptarea comunei

către o ‖societate a reciclării‖ gestionând durabil

deşeurile.
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Nr.
Obiectivul
crt
1.
Îmbunătățirea
calității Serviciului

2.

3.

Atingerea
şi
respectarea
standardelor
europene de mediu
Îmbunătăţirea
calităţii mediului şi
protecţia
sănătăţii
populaţiei

4.

Reducerea
semnificativă a ratei
de
generare
a
deșeurilor

5.

Creșterea capacității
de
atragere
a
fondurilor

Mijloacele

Indicatorii

Perceperea unor tarife sau
taxe care să respecte limitele
de
suportabilitate
ale
populației
Aplicarea
principiului
„poluatorul plătește‖

- Numărul populaţiei plătitoare de tarife şi taxe
- Numărul de agenţi economici plătitori de taxe şi tarife
- Gradul de colectare a taxelor şi tarifelor
- Gradul de reducerea a cantităţii de deşeuri eliminate prin
depozitare

Implementarea Sistemului de - Obţinerea şi menţinerea certificării ISO 9001, ISO 14001 si
management
integrat
în OHSAS 18001
cadrul Serviciului
Abordarea
integrală
aspectelor
de
mediu
gestionarea deşeurilor

a - Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de salubrizare
în - Numărul de locuitori care beneficiază de servicii de salubrizare
- Numărul locuitorilor arondaţi la sistemul de colectare selectivă
- Cantitatea de deşeuri colectată din totalul generat
- Cantitatea de deşeuri depozitată
- Rata de reciclare a deşeurilor colectate
Dezvoltarea
- Numărul de campanii de informare şi conştientizare a publicului
comportamentului
interesat
responsabil
în
domeniul - Gradul de implicare a societăţii civile
gestionării deşeurilor
- Numărul de locuitori care îşi modifică comportamentul de
generare şi gestionare a deşeurilor
- Numărul de operatori economici care îşi modifică comportamentul
de generare şi gestionare a deşeurilor
Dezvoltarea
capacităţii - Numărul persoanelor instruite
administrative a Serviciului
- Numărul proiectelor aprobate
- Numărul de proiecte respinse
- Numărul de proiecte implementate
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Nr.
Obiectivul
crt
6.
Gestionarea
Serviciului pe criterii
de
transparență,
competitivitate
şi
eficiență

Mijloacele

Indicatorii

Aplicarea prevederilor Legii nr.
52/2003 cu modificările şi
completările
ulterioare,
privind
transparența
decizională în administrația
publică
Sondaje de opinie, evaluări pe
bază de chestionare

- Numărul deciziilor supuse consultări sau dezbaterilor publice
- Numărul de recomandări primite din partea publicului interesat
- Numărul de recomandări ale publicului interesat incluse în
deciziile luate
- Gradul de migraţie al personalului
- Numărul respondenţilor unui sondaj de opinie/chestionar
- Gradul de satisfacție a clienţilor
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DESCRIEREA ACŢIUNILOR STRATEGICE
8.1 Investiţii
În principal se vor desfăşura o serie de investiţii precum:
a. investiții prioritare, finanțate din bugetul propriu al
localităţii în echipamente de colectare separată şi transport separat a
deşeurilor (autogunoiere speciale minim 2 buc.), în recipiente pentru
colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor din metal, mase
plastice, hârtie şi sticlă precum şi achiziţionarea de unităţi de
compostare individuale;
b. investiții în modernizarea sistemului de salubrizare a
localităţii care urmează a fi finanțate din alte surse (Posibilitatea
accesării

de

fonduri

prin

Grupul

de

Actiune

Locală,

pentru

echipamente de colectare separată şi transport separat a deşeurilor
(autogunoiere, autovehicule)).
8.2 Metode
Pentru implementarea Strategiei se vor adopta următoarele
metode:
8.2.1 Metode de colectare selectivă a deșeurilor
Sistemul de colectare separată (până la finalul anului 2019), ce
constă în colectarea deşeurilor din gospodăriile populaţiei comunei se
va realiza pe 2 fracţii (umed şi uscat) urmând ca din fracţia uscată să
se realizeze un sistem de selectare pe 4 fracții –hârtie, mase plastice,
metale şi sticlă, pentru acest lucru estimându-se necesitatea
achiziţionării unui număr suficient de europubele cu o capacitate de
minim 80 litri, necesar pentru a fi distribuite la fiecare din
gospodăriile localităţii.
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Complementar,

pentru

îndeplinirea

obiectivelor

privind

colectarea selectivă, se impune achiziționarea a unui număr de
containere cu o capacitate de 1,1m3, corespunzător organizării în
fiecare sat al comunei a minim 1 platformă/punct de colectare.
Vor fi achiziţionate recipiente pentru colectarea deșeurilor în
sistem de 4 recipiente pe fiecare platformă de colectare, în
conformitate cu Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările şi
completările

ulterioare,

privind

regimul

deșeurilor,

după

cum

urmează:
 recipient destinat colectării de hârtie și carton (hârtie
tipărită, hârtie în amestec etc.);
 recipient destinat colectării de metal
 recipient destinat colectării de mase plastice (folii, PEID,
PET, PVC și alte materiale plastice);
 recipient destinat colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă
albă);
asigurându-se astfel, pe fiecare tip de deşeu, colectarea acestora
în recipiente adecvate (închise cu capac) după cum urmează:
 pentru deşeuri de hârtie şi carton: eurocontainere de 1,1
mc în punctele de pre-colectare;
 pentru deşeuri de sticlă: eurocontainere de 1,1 mc în
punctele de pre-colectare;
 pentru deşeuri de mase plastice: eurocontainere de 1,1 mc
în punctele de pre-colectare;
 pentru deşeuri de metal: eurocontainere de 1,1 mc în
punctele de pre-colectare;
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 pentru deşeuri reziduale (amestecate) în recipiente de
colectare

adecvate

[(europubele)(furnizate

de

operatorul

de

salubrizare)] din poartă în poartă;
 pentru îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniu în ceea
ce priveşte deşeuri biodegradabile, se va propune asociaţiei ca prin
intermediul operatorului de salubrizare gospodăriile localităţii să
beneficieze de unităţi de unităţi de compostare individuale sau alte
recipiente adecvate;
Totodată biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale
şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri să se transporte în
vederea eliminării la depozitul de deşeuri biodegradabile.
8.2.2 Metode de transport a deșeurilor
Transportul

se

va

efectua

cu

mijloace

de

transport

ale

operatorului proprii sau închiriate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, la depozitul conform administrat de S.C. FIN-ECO S.A.
BRAŞOV sau la alt depozit conform din judeţ sau din afara judeţului.
În

ceea

ce

privește

necesarul

autovehiculelor

ce

vor

fi

achiziţionate/închiriate pentru asigurarea transportului deșeurilor, sa estimat un număr de cel puţin 2 de maşini de transport
(autocompactoare şi/sau autocontainer), pentru utilizarea lor în
comună şi înafara acesteia.
Transportul deșeurilor colectate de pe raza localităţii se va realiza
în condiții de siguranță pentru protecția mediului şi sănătății
populației, ţinând cont de toţi factorii de influenţă.
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8.2.3 Metode de sortare, tratare şi depozitare a deşeurilor
În vederea obţinerii a cel puţin 4 fracţii, în urma sistemului de
colectare separată a deşeurilor municipale pe cele 2 fracţii, umed şi
uscat, deşeurile municipale rezultate în urma colectării vor fi
transportate de către operatorul licenţiat pentru activitatea de
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, în staţiile de sortare amplasate pe
raza judeţului BRAŞOV sau în alte judeţe.
Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi
deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţia de
de sortare, se transportă în vederea eliminării la depozitul de deşeuri
conform administrat de S.C. FIN-ECO S.A. BRAŞOV sau la alt depozit
conform din judeţ sau din afara judeţului.
Depozitarea

deşeurilor

se

va

face

la

depozitul

conform

administrat de S.C. FIN-ECO S.A. BRAŞOV sau la alt depozit conform
din judeţ sau din afara judeţului.
8.2.4 Alte activităţi ale serviciului de salubrizare
În ceea ce priveşte celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare
altele decât:

117

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA TĂRLUNGENI, JUDEŢUL BRAŞOV

 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,
 colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora;
 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare;pentru care se va adopta ca formă de gestiune gestiunea
directă,
şi anume:
 transfer

pentru

deşeurile

municipale

şi

operarea/administrarea staţiilor de deşeurile similare;
 sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în
staţiile de sortare;
 organizarea

prelucrării,

neutralizării

şi

valorificării

materiale şi energetice a deşeurilor;
 măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
 organizarea

tratării

mecano-biologice

a

deşeurilor

municipale şi a deşeurilor similare;
 administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor
de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
 dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
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se va lua în vedere în cazul în care activitaţile respective pot fi
organizate de către autoritatea administraţiei publice locale adoptarea
gestiunii directe (dacă acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnico-economic) sau a gestiunii delegate.
9. Provocări pentru viitor
9.1. Conceptul de “end-of-waste”
Încetarea statutului de deşeu sau conceptul „end-of-waste‖ a fost
introdus în anul 2005, prin lansarea Strategiei Tematice privind
prevenirea şi reciclarea deşeurilor, în cadrul celui de-al 6-lea Program
de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene (PAM 6). Această
strategie este una pe termen lung şi promovează o ―societate a
reciclării‖ în Europa, furnizând şi cadrul pentru revizuirea politicii
deşeurilor la nivelul Comunităţii; prin această strategie s-a dorit
clarificarea şi simplificarea cadrului legislativ, precum şi introducerea
unor noi instrumente în managementul deşeurilor, cum ar fi analiza
ciclului de viaţă. Elementul de noutate al acestui concept („end-ofwaste‖) este obligația producătorului de a analiza opțiunile de
valorificare a deșeurilor înainte de eliminarea finală, astfel deșeul
putând deveni o marfă atunci când este utilizat în proporţie de 100%
(spre

exemplu:

întrebuințarea

drept

combustibil,

utilizarea

la

rerafinarea petrolului, valorificarea în agricultură ca fertilizant, etc.).
Conform

Legii

nr.

211/2011

privind

regimul

deșeurilor,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-au stabilit
principalele criterii care stau la baza încetării statutului de deșeu:
 substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru
îndeplinirea unor scopuri specifice;
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 există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în
cauză;
 substanţa

sau

obiectul

îndeplineşte

cerinţele

tehnice

pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi
normele aplicabile produselor;
 utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte
nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.
Deşeurile trebuie tratate ca o resursă valoroasă, iar faptul că au
fost adoptate aceste criterii de încetare a statutului de deşeu, pentru
unele fluxuri de materiale, vor stimula considerabil industria precum
şi serviciile de reciclare.
Aceste criterii de încetare a statutului de deşeu reflectă faptul că
un tip de deşeu a ajuns la un anume stadiu de prelucrare, prin care
capătă o valoare intrinsecă, astfel încât este puţin probabil să mai fie
eliminat (ca şi deşeu), fiind transformat până la un punct în care
utilizarea sa să nu mai reprezinte un risc pentru mediu şi sănătatea
umană (moment în care va putea fi considerat produs/materie primă
secundară).
Aplicarea statutului de încetare a calităţii de deşeu va veni în
sprijinul sectorului economic, inclusiv cel autohton, încurajând astfel
utilizarea materiilor prime secundare de calitate superioară (cu un
efect pozitiv asupra ratelor de reciclare). În acest mod va fi sporită
încrederea potenţialilor utilizatori în folosirea acestor tipuri de
semifabricate, care au fost prelucrate la standarde superioare de
calitate.
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9.2. Campanii de informare şi conştientizare a publicului
La nivelul comunei TĂRLUNGENI, autoritatea administraţiei
publice locale alături de operator va organiza campanii de informare,
educare și conştientizare a publicului interesat cu privire la
importanța

colectării

selective a deşeurilor. Acest nou sistem

urmărește să îmbunătățească, atât calitatea vieții, cât şi a mediului,
aplicând legislația europeană și românească în domeniu, în condiții de
eficiență economică și de suportabilitate financiară. Iniţierea şi
derularea a unor astfel de acţiuni au ca scop informarea locuitorilor
comunei cu privire la implementarea sistemului de colectare separată
a deşeurilor, precum și însușirea de către public a unor informații
despre specificul problemelor.
Principalele acțiuni de informare și conștientizare a publicului
sunt:
 campanii de informare în școli;
 dezbateri publice.
Scopul

principal

al

acestor

campanii

de

informare

și

conștientizare a publicului vizează:
 prezentarea importanței colectării separate și a reciclării
deşeurilor;
 dezvoltarea sistemului de colectare separată a deşeurilor pe
întreg teritoriul comunei, prin prisma unui comportament responsabil
față de mediul înconjurător din partea cetățenilor;
 implementarea sistemului de colectare separată la toate
gospodăriile comunei;
 atingerea principalelor ținte legislative propuse în domeniul
gestionării deșeurilor;
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 reducerea

cantității

de

deșeuri

menajere

depozitate,

respectiv creșterea cantității de deșeuri reintroduse în circuitul
economic, la nivel comunal;
 optimizarea utilizării resurselor materiale disponibile.
9.3. Implementarea obiectivelor prioritare ale PAM 7 (al 7lea Program comunitar de acţiune pentru mediu)
Viziunea Uniunii, pentru anul 2050, este aceea ca vom trăi mai
bine, în limitele oferite de planeta noastră. Prosperitatea şi mediul
sănătos ―vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care
nu se iroseşte nimic şi în care resursele naturale sunt gestionate în
mod durabil, biodiversitatea este protejată, preţuită şi refăcută, astfel
încât să sporească rezistenţa societăţii noastre‖1.
Programul de acţiune până în anul 2020 se bazează pe o serie de
obiective prioritare, grupate în capitole. PAM 7 sprijină punerea în
aplicare a acestor obiective şi încurajează acţiunile desfăşurate la
toate nivelurile, promovând investiţiile. În multe cazuri, pentru ca
aceste obiective să fie atinse, vor fi necesare – în principal –
implementarea unor măsuri la nivel naţional, regional sau local, în
conformitate cu principiul subsidiarităţii. Publicul va trebui să fie un
partener activ în tot acest proces, necesitând depunerea unor eforturi
din partea autorităţilor pentru informarea corespunzătoare a acestuia
cu privire la politica de mediu.
Existenţa unor obiective clare oferă tuturor factorilor de decizie şi
altor părţi interesate, inclusiv agenţilor economici şi partenerilor
sociali, cetăţenilor individuali, o direcţie şi un cadru previzibil pentru
acţiune.
1

Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune
pentru mediu până în 2020 “O viaţă buna, în limitele planetei noastre”.
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Obiectivele tematice, stabilite de Uniune, cărora trebuie să li se
acorde o atenţie deosebită şi care ar trebui realizate şi la nivelul
comunei sunt:
 obiectivul nr.1 – protejarea, conservarea şi ameliorarea
capitalului natural;
 obiectivul nr. 2 – trecerea spre o economie verde şi
competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor;
 obiectivul nr. 3 – protejarea cetăţenilor de presiunile legate
de mediu şi de riscurile la adresa sănătăţii şi a bunăstării.
Aceste trei obiective sunt interrelaţionate, iar realizarea lor
trebuie urmărită în paralel. Cu alte cuvinte, acţiunea luată în vederea
atingerii unui obiectiv va contribui la realizarea celorlalte.
10. Consideraţii finale
Necesitatea constientizării faptului că susţinerea modelului
economic tradiţional conduce la „faliment‖, prin neutilizarea durabilă
a resurselor, trebuie să fie o prioritate în gândirea strategică în anii ce
urmează.
Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare pentru comuna TĂRLUNGENI reprezintă
fundamentul stabilirii pe termen mediu şi lung a modalităţilor prin
care se urmăreşte gestionare durabilă a deşeurilor pe teritoriul
comunei.
Strategia de dezvoltare a Serviciului reprezintă o modalitate
importantă de implementare a legislaţiei aplicabile (Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare; Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea

nr.

195/2006

nr.942/20.12.2017

legea

privind

-

cadru

a

aprobarea

descentralizării;
Planului

naţional

H.G.
de

gestionare a deşeurilor; H.G. nr. 246 din 2006 – pentru aprobarea
Strategiei

naţionale

privind

accelerarea

dezvoltării

serviciilor

comunitare de utilităţi publice; H.G. nr. 1.061 din 10 septembrie
2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul

României;

Ordinul

1364/14.12.2006

al

ministrului

mediului şi gospodăririi apelor, cu modificările şi completările
ulterioare şi Ordinul 1499/21.12.2006 al ministrului integrării
europene, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea
planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, etc), în domeniul
mediului, a managementului deşeurilor şi serviciului de salubrizare,
la nivel comunal, oferind totodată cadrul legal în care toate părţile
interesate îşi coordonează acţiunile pentru atingerea scopurilor
propuse.
Revizuirea strategiei se va face ori de câte ori este nevoie fiind
determinată pe de o parte de modificarea sau apariţia de elemente noi
în cadrul legislativ actual, iar pe de altă parte de modificarea gândirii
strategice în ceea ce priveşte dezvoltarea şi functionarea pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare comunal.
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INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru serviciul public de salubrizare, activitafile de colectarea separata ~i transportul
separat al de~eurilor municipale ~i al d~eurilor similare provenind din activitati
comerciale din industrie ~i institutii, ioclusiv fractii colectate separat, Iara a aduce atingere
fluxului de de~euri de echipamente electrice $i electronice, baterii $i acumulatori;
colectarea ~i transportul dqeurilor provenite din locuinte, generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioara $i/sau exterioari a acestora; colectarea cadavrelor
animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora citre unitatile de ecarisaj sau ciitre
instalapile de neutralizare, al comunei T ARLUNGENl, judetul Bra~ov

Nr.

Trimestrul

Total

INDICATORI DE PERFORMANTA
crt.

1.
1.1.

1.2.

I

II

III

N

an

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
a) numarul de contracte 1ncheiate raportat la numarul
de solicitari, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul de contracte de la lit. a) incheiate ill. mai
putin de l 0 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

c) numarul de solicitari de modificare a prevederilor 95%
contractuale, raportate la num~rul total de solicitari
de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate
In 10 zile

95%

95%

95%

95%

d) numarul de solicirari de imbllllatatire a 95%
parametrilor de calitate ai activitatii prestate,
rezolvate, raportat la numaruJ total de cereri de
'imbunataJire a activitatii, pe categorii de activitati

95%

95%

95%

95%

100%

100%

MASURAREA $I GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE
a) numarul de recipiente de precolectare asigurate pe
tipodimensiuni, ca unnare a solicitarilor, raportat la
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100%

100%

100%

numarul total de solicitari
b) numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile 90%
de servicii prestate, raportat la numarul total de
reclamatii privind cantitaple de servicii prestate pe
tipuri de activitati ~i categodi de utilizatori

90%

90%

90%

90%

1%

1%

1%

1%

d) procentul de solicitari de la lit. c) care au fost 95%
rezoJvate in mai putin de 5 zile lucratoare

95%

95%

95%

95%

e) numarul de sesizari din partea agentilor de 9%
protecpa rnediului raportat la nurnarul total de
sesizari din partea autoritatilor centrale ~i locale

9%

9%

9%

9%

f) numdrul anual de sesiz.ari clin partea agentilor de 9%
sanatate publica raportat la numarul total de sesizari
din partea autoritatilor centrale ~i locale

9%

9%

9%

9%

37%(2019)

3.8o/o(20 19)

39o/<>(2019)

40011>(2019)

40%(2019)

42%(2020)

45%(2020)

48"~(2020)

50%(2020)

50%.(2020)

52%(2021)

55o/o(202 l )

59o/o(2021)

60%(2021)

60%(2021)

62%(202'.2)

65%(20221

69%(2022)

70%(20221

70%(2022)

40%

40%

40%

40%

- cantitatea de de~euri colectate selectiv raportata 1%
la cantitatea totala de de~euri colectate

1%

1%

1%

1%

- Colectarea §i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare
§i reabilitare interioara §i/sau exterioara a acestora

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

c) ponderea din numarul de recJamatii de la lit. b)
care s-au dovedit justificate

g) cantitatea de de~euri colectate selectiv raportata la
cantitatea totala de de~euri colectate

1%

h) cantitatea totala de d~euri sortate ~i valorificate, 40%
raportata la cantitatea totala de de§euri colectate

i) penalitatile contractuale tota)e aplicate de
autorita~ile administratiei publice locale,
raportate la valoarea prestatiei, pe
activirati:

- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public §i predarea acestora catre unitatile de ecarisaj
sau catre instalatiile de neutralizare

j) cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de 75%
contract raportata la cantitatea totala de de§euri
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colectata
k) cantitatea totala de de§euri colectate din locurile 35%
neamenajate, raportata la cantitatea totala de de~euri
colectate

35%

35%

35%

35%

1) numi1rul de reclamatii rezolvate privind calitatea 95%
activitatii prestate, raportat la numarul total de
reclamatii privind calitatea activitatH prestate:

95%

95%

95%

95%

1.1) colectarea separata ~i transportul separat al
de$euri1or municipale §i a1 de§eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie §i
institutii, incJusiv fractii colectate separat, Iara a
aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~1 acumulatori
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
l.2)colectarea §i transportul de$eurilor provenite
din locuin1e, generate de activitati de reamenajare §i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice);

95%
[95%]

95%

95%

95%

95%

[95%]

[95%]

[95%J

(95%)

(95%)

(95%)

(95%)

[95%]
(95%)

95%

95%

95%

95%

[95%J

[95%J

(95%)

[95%]
(95%)

[95%]

(95%)

95%
[95%]
(95%)

(95%)

95%

95%

[95%]
(95%)

[95%]

(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

m) ponderea din numarul de reclamatii de la pct. 1) 1%
care s-au doveclit justificate

1%

1%

1%

1%

n) procentul de solicitari de la lit. m) care au fost 40%
rezolvate in mai pu;in de doua zile calendaristice

40%

40%

40%

40%

o) valoarea aferenta activitatii de colectare a 50%
de~eurilor totala facturata, raportara la valoarea totala
rezultata din valorificarea de~eurilor reciclabile

50%

50%

50%

50%

47%(2019)

49%(2019)

53%(2019)

55%(2019)

55%(2019)

57%(2020}

62%(2020)

73%(2020)

75%(2020)

75%(2020)

J.3)colectarea cadavrelor anirnalelor de pe 95%
domeniul public §i predarea acestora catre unitatile
(95%J
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare (95%)
[persoane fizice - popula;ie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice).

p) Obligatii anuale privind nivelul de pregatire pentru
reutilizare, reciclare ~i alte operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv opera~iuni de umplere, rambleiere
care utilizeaza de~euri pentru a inlocui alte materiale,
ale persoanele juridice pe numele carora sunt emise
autorizatiile de constructie/desfiintare
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q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 100%
public ~i predarea acestora catre unitati1e de ecarisaj
sau catre instala~iile de neutralizare
r) Cantitatea de
de~euri
de hartie, metal,
plastic ~i sticla din de~eurile municipale, colectate
separa~ ca procentaj din cantitatea totala generata de
deseuri de hartie, metal, plastic ~i sticla din deseurile
municipale. Cantitatea de
de~euri
de
hartie,
metal, plastic ~i sticla din de~eurile municipale,
colectate separat reprezinta cantitatea accptata 'intr-un
an calendaristic de catre statia/statiile de sortare.
Cantitatea
totala generata de
de~euri
de
hartie, metal, plastic ~1 sticla din de~eurile
municipale, se calculeaza pe baza detenninarilor de
compozitie rea1izate de catre operatorul de
salubrizare. in lipsa detenninarilor de compozitie a
de~eurilor municipale, cantitatea
de
de§euri
de hartie, metal, plastic ~ sticla din de~eurile
municipale se considera a fl 33%.

100%

100%

100%

100%

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021

70% pentru anul 2022

s) Cantitatea totala de de~euri provenite din locuinte
generate de activitati de reamenajare ii reabilitare
interioara ~i/sau exterioara a acestora, predata pentru minim 5S% din cantitatea de de~euri provenite
reutiJizare, reciclare §i alte opera_t.iuni de valorificare din activitatile de constructii in anul 2019.
materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere
direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca
procentaj din cantitatea de de~euri provenite din minim 70% din cantitatea de de~euri provenite
locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i din activitatile de constructii in anul 2020
reabiJitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
colectate

1.3.

FACTURAREA $I 'i'NCASAREA CONTRAVALORII PRESTATITLOR
a) numarul de reclamatii privind facturarea
1%
raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de
utllizatori (persoane fizice - populatieJ (alti utilizatori [1%)
decat populatia-persoanele fizice)
(1%)

1%

1%

1%

1%

[1%]

[1%]

[1%]

[1%)

(1%)

(1%)

(1%)

(1%)

b) procentul de reclamatii de la Ht. a) rezolvate In mai 95%
putin de 10 zile

95%

95%

95%

95%

c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care
dovedit a fi justificate

1%

1%

1%

1%
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s-au 1%

d) valoarea totala a facturilor 1ncasate raportata la 75%
valoarea totala a facturilor emise:
d.1) colectarea separat8 ~i transportul separat al
de~euriJor 1mmicipale ~1 al de$eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, f'ara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori
[persoane fizice - populatie] (al1i utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
d.2)colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice);

75%

75%

75%

75%

75%
[75%]
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%

75%

75%

75%

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

d.3 )colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public $i predarea acestora catre Wlitatile
75%
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[75%]
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat (75%)
populatia-persoanele fizice).
e) valoarea totalli a facturilor emise raportata la 75%
cantitatile de servicii prestate:
e.1) colectarea separata ~i transportul separat a1
municipale §i al de~eurilor similare
provenind din activitliti comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a
aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente
electrice $1 electronice, baterii $1 acumulatori
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
e.2)colectarea ~i transportu1 deseurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fi.zice);
e.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public si predarea acestora catre unitati1c
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[persoane fizice - popula\ie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice).
de~eurilor

1.4.

RASPUNSURI LA SOUCITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
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1%

1%

1%

1%

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%

1%
[1%]
(1%)

1%
(1%]
(1%)

1%
[1%]

1%
[1%]

(1%)

(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%J
(1%)

1%
[1%J
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

b)procentul din totalul de la lit. a) la cares-a raspuns
intr-un termen mai mic de 30 de zile calen.daristice

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a
fi mtemeiat

I%

1%

1%

1%

1%

a)numarul de sesizari scrise, raportate la numarul 1%
total de utilizatori:
~i transpo1tul separat al
municipale ~t al de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a 1%
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente (1%]
electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori (1%)
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat

a. I) colectarea separata

de~eurilor

popu latia-persoanele fizice)
a.2)colectarea ~i transportul

de~eurilor

provenite
din locuinte, generate de activit81i de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice);
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
popuJatia-persoanele fizice).

2.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1.

lNDICATORJ DE PERFORMANTA
SERVICIULUI

2.2.

GARANTATI

PRIN

LICENTA

DE

[1%]

(1%)

PRESTARE

a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de 2
catre operator a obligatiilor din licenta

2

2

2

8

b)numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului 2
rezultate din analizele ~i controalele organismelor
abilitate

2

2

2

2

A

INDICATOR! DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALTTATI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numarul de uti1izatori care au primit despagubiri 10
datorate culpei operatorului sau daca s-au imbolnavit
din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de
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10

10

10

10

prestare a activitatii
b) valoarea despagubirilor acordate de operator
pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoare totali1
facturata aferenta activitatii

1%

1%

1%

1%

1%

c)num~l

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

de neconfonnitati constatate de autoritatea
administratiei publice locale:

a.l) colectarea separata ~i transportul separat al
de§eurilor municipale ~i al de~eurilor similare 1%
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fiira a
aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente
electrice §i electronice, baterii ~i acumulatori
a.2)colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
1%
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora;
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe l %
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare .

PRIMAR
BE~CHEA SEVERIUS-FLORL1'l
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PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlunl!eni"l ' ahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Hrlungeni, com. Tarlungeni, jud. Br~ov; cod postal: 507220

REGULAMENTUL PROPRIU AL
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

AL
COMUNEI TARLUNGENI
JUDETUL BRASOV
Activitatile de colectare separati ~i transport separat al de~eurilor
municipale ~i al d~eurilor similare provenite din activitati comerciale din
industrie ~i institupi, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere
fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i
acumulatori; colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinte,
generate de activitafi de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau
exterioara a acestora; Maturatul, spalatul, stropirea ~i intretinerea cailor
publice; Curatarea ~i transportul zapezii de pe caile publice ~i mentinerea
in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet; Colectarea
cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre
unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare; dezinsectia,
dezinfecpa ~i deratizarea, pentru toti utilizatorii de pe raza administrativ
teritoriali a comunei TARLUNGEN1, judetul BRA~OV
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Ane.xa nr. 3 la H.C.L. nr.

din data de

2019

REGULAMENTUL PROPRIU AL
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI TARLUNGENI
CAP.I
Dispozitii generale
SECTIUNEAl
Domeniul de aplicare
ART.1
(1) Prevederile prezentului regulament propriu se aplica serviciului public de sal ubrizare a
comunei T.ARLUNGENl,judepil BRA$0V, denumit in continuare serviciu de salubrizare, infiintat ~i
organizat la nivelul comunei T ARLUNGENI, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale
populatiei, ale institutiilor publice ~i ale operatorilor economici de pe teritoriul unitatii ad.ministrativteritoriale TARLUNGENI, judetul BRA$0V.
(2) Prezentu1 regulament propriu stabile§te cadrul juridic
unitar privind desra~urarea
serviciului de salubrizare, definind modalitatile ~i condi!i ile proprii ce trebuie lndeplinite pentru
asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre
operator ~i utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament propriu se ap1ica la proiectarea, executarea,
receptionarea, exploatarea ~i 1ntrepnerea instalatiilor ~i echipamentelor din sistemul public de
salubrizare al comunei TARLUNGENI, judetul BRA$0V, cu unnarirea tuturor cerintelor legale
specifice ln. vigoare.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare, se va conforma prevederilor prezentului regulament
propriu.
(5) Conditiile tehnicc prevazute in prezentul regulament propriu au caracter minimal. Consiliul
local al comunei T ARLUNGENI, judetul BRA$0V, poate aproba prin hotarari ~i alte conditii tehnice
pentru serviciul de salubrizare funcpe de necesitati ~i realitati, pe ba7..a unor studii de specialitate, dupa
dezbaterea publica a acestora.

ART.2
Prezentul regulament propriu se aplica unnatoarelor activitiiti de salubrizare:
a)colectarea separata §i transportul separat al de§eurilor municipale §i al de§eurilor similare
provenite din activitati comerciale din industrie §i institutii, incJusiv fractii colectate separat, Tara. a
aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente electrice §i electronice, baterii ~i acumulatori;
b)colectarea ~i transportul de§eurilor provenite din
locuinte, generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioara §i/sau exterioara a acestora;
c) maturatul, spalatul, stropirea ~i lntretinerea cailor publice;
d) curatarea ~i transportul zapezii de pe caile publice ~i mentinerea in funcpune a acestora pe
timp de polei sau de rnghet;
e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile de
ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare;
.f) dezinsectia, dezinfectia -?i deratizarea.

ART.3
Modul de organizare ~i functionare a serviciului de
baza u:nnatoarelor principii:
a) protectia sanatapi populatiei;
b) responsabilitatea fa ta de cetateni;
c) conservarea §i protectia mediului inconjurator;
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salubrizare trebuie sa se rea1izeze pe

d) asigurarea calitiitii ~i continuitiitii serviciului;
e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea ~i cantitatea serviciului prestat;
f) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabila.

ART.4
Termenii ~i nojiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupa cum unneazA:
4. l. autoritate cornpetenta de reglernentare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;
4.2. biode~euri - confonn definitiei din anexa nr. 1 Ja Legea nr. 211/2011 privind regimul
de~eurilor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4.3. compost· produs rezultat din procesul de tratare aerobii ~i/sau anaeroba, prin descompunere
microbiana a componentei organice din de~eurile biodegradabile colectate separat supuse compostarii;
4.4. colectare - conform definitiei prevazute in Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile
~i completari le ulterioare;
4.5. colectare separata - confonn defmitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011;
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4.6. curatarea zapezii/ghetii - operatiunea de 1ndepartare a stratului de zapada sau de gheata
depus pe suprafata carosabila ~i pietonala, in scopul asigurarii deplasarii vehiculelor ~i pietonilor in
conditii de siguranfA;
4.7. curatarea rigolelor - operatiunea de indepartare manuala sau mecanizata a depunerilor de
noroi, nisip ~i praf de pe o portiune de 0, 75 m de la bordurii spre ax.ul median al strazii, urmata de
maturare ~i/sau stropire;
4.8. depozit • confonn definitiei prevazute in anexa nr. I la Hotararea Guvernului nr. 349/2005
privind depozitarea de~eurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4.9. deratizare - activitatea de starpire a rozatoarelor prin otravire cu substante chimice sau prin
culturi microbiene;
4.10. de~eu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca ori are intentia sau obligatia
sa le arunce;
4.11. de§euri biodegradabile - de§euri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi
de~eurile alimentare ori de gradina, ~i care pot fi valorificate material;
4.12. de§eu cu regim special • de~eu ale carui manipulare, colectare, transport ~i depozitare se
supun unui regim reglementat prin acte nonnative in vederea evitarii efecte1or negative asupra siinatatii
oamenilor, bunurilor §i asupra mediului inconjurator;
4.13. de~euri din constructii provenite din locuinte - de~euri generate din activitatile de
reamenajare §i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a locuintelor;
4.14. de§euri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele
definitiei de de~eu, exclusiv de~euri de productie;
4.15. de~euri menajere • de~euri provenite din gospodarii/locuinte, inclusiv fractiile colectate
separat, ~i care fac parte din categoriile 15.01 §i 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii de~eurilor ~i pentru aprobarea listei cupri.nzand de~eurile, inclusiv
de~eurile periculoase, cu completarile ulterioare;
4 .16. de~euri municipale • de~euri menajere ~i de?euri similare, incl us iv fractiile colectate
separat;
4.17. de~euri periculoase - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4.18. de~euri de productie - de~euri rezultate din activitati industriale, ce fac parte din categoriile
03·14 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvemului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;
4.19. d~eu reciclabil - de~eu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie
pcntru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;
4.20. de~euri reziduale • de~eurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate in
unna proceselor de tratare, altele decat de~eurile reciclabile;
4.21. de~euri de origine animal! • subproduse de origine animala ce nu sunt destinate
consurnului uman, cadavre tntregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;
4.22. de~euri similare - de~euri provenite din activitati comerciale, din industrie ~i institutii care,
din punctul de vedere al naturii ~i al compozitiei, sunt comparabile cu de~eurile menajere, exclusiv
de~eurile din producrie, din agricultura ~i din activitati forestiere;
4.23. de~euri stradale - de~euri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea
cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la anirnale, din depunerea de substante solide provenite
din atmosfera;
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4.24. de~euri voluminoase - de~euri solide de diferite proveniente care, datorita dimensiunilor
!or, nu pot fi preluate cu sistemele obi~nuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de
acestea, din punct de vede:re al preluarii ~i transportului;
4.25. dctinator de de~euri - confonn definijiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4.26. dezinfectic - activitatea de distrugere a germeniJor palogeni cu substanje specifice, In
scopul eliminarii surselor de contaminare;
4.27. dezinsectie - activitatea de combatere a artropodelor in stadiul de larva sau adult cu
substante chimice specifice;
4.28. eliminare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata,
cu rnodificarile ~i complet.arile ulterioare;
4.29. gestionarea de~eurilor - conform definitiei prevazute in anexa nr. l la Legea nr. 211/2011,
republicata, cu modificariJe §i completarile ulterioare;
4.30. gura de scurgere - componenta tehnica const:ructiva a sistemului de canalizare prin care se
asigura evacuarea apelor pluviale;
4.31. incinerare - operatia de tratare tennica a de§eurilor, cu sau Iara recuperare de energie,
realizata 1n instalatii care respecta legisla?a in vigoare privind incinerarea de~eurilor;
4.32. instala?e de incinerare - orice instalape tehnica fixi sau mobila §i echipamentul destinat
tratamentului termic al de~eurilor, cu sau Iara recuperarea caldurii de ardere rezultate, al carei
randament energetic este egal sau mai mare decat minimul prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr.
211/2011 , republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
4.33. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realiza:p de operatorul
de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, unnariti la niveluJ operatorului;
4.34. licenta - actul tehnic §i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recuno~te calitatea de
operator al serviciului, precum ~i capacitatea §i dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale
acestuia;
4.35. maturat - activitatea de salubriza:re a loca1itat.ilor care, prin aplicarea unor procedee
manuale sau mecan ice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de
odihna o:ri de agrement ale a§ezarilor urbane sau rurale;
4.36. neutralizare a de~eurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica caracterul
periculos al de~eurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transfonnarea lor in
produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjurator, animate sau om, respectiv
activitatea de ingropare a acestora;
4.37. producator de de~euri - confom1 definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4.38. reciclare - confonn definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 21112011, republicata,
cu modificarile §i completari1e ulterioare;
4.39. rejeta - ansamblu de specificiqii care descriu materialele utiliz.ate pentru o anumita
operatiune pe sortimente, cantitati, concentratii ale solutiilor pentru o anumita operatiune de deratizare,
dezinfecpe sau dezinsectie §i un anumit tip de obiectiv;
4.40. salubrizare - totalitatea opera1iunilor ~i activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect
salubru al localitatilor;
4.41 . sistem public de salubrizare - ansamblul instalal:iilor tehnologice, echipamentelor
functionale ~i dotarilor specifice, constructiilor ~i te:renurilor aferente prin care se realizeazii serviciul
de salubrizare;
4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii ~i stocare temporara a de~urilor reciclabile ill
vederea transportarii Jor la operatorii economici specializati in valorificarea acestora;
4.43. splilarea strazilor - activitatea de salubrizare care se cxccuta mecanizat, cu instalatii
speciale, folosindu-se apa, cu sau fiira solutii speciale, ill vederea indepartarii de~eurilor ~i prafului de
pe strazi §i trotuare;
4.44. stape de transfer - spatiu special amenajat pentru stocarea temporara a de~eurilor, In
vederea transportiirii centralizate a acestora la o statie de tratare;
4.45. stropitul strazilor - activitatea de salubrizare, care consta In dispersarea apei pe suprafetele
de circulatie, indiferent de natura 1mbracamintei acestora, pe spatiile de odihna ~i de agrement, manual
sau mecanizat, cu ~jutorul unor instalatii specializate, in scopul crearii unui rnicroclimat favorabil
lmbuniitiitirii starii igienice a Jocalitatilor ~i evitarii formarii prafului;
4.46. tratare - conform defmitiei prevazute in anexa nr. I la Legea nr. 211/201 1, republicata, cu
modificfilile ~i completarile ulterioare;
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4.47. tratare mecano-biologica - tratarea de~eurilor municipale colectate m amestec utili.zand
operatii de tratare mecanica de separare, sortare, maruntire, omogenizare, uscare ~i opera1ii de tratare
biologica prin procedee aerobe ~i/sau anaerobe;
4.48. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a
de~eurilor;

4.49. utilizatori - conform definitiei prevazute in Legea serviciilor comunitare de uti1itati publice
nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare;
4.50. valorificare - confonn definitiei prevazute in anexa nr. I la Legea nr. 211/2011,
republicata, cu modificarile l]i completarile ulterioare;
4.51. vector - organism (insectii, rozatoare) care raspande~te un parazit, un virus sau genneni
patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animate la om.

ART.5
(1) ServiciuJ de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare
specifice care, impreuna cu mijloacele de coJectare ~i transport al del]eurilor, formeaza sistemul public
de salubrizare al comunei TARLUNGENI, denumit in continuare sistem de salubrizare.
(2) Sistemul de salubrizare al comunei TARLUNGENI este alcatuit dintr-un ansamblu
tehnologic §i functional, care cuprinde constructii, instalatii ~i cchipamente specifice destinate prest:arii
serviciului de salubrizare, precum:
a) puncte de colectare separata a de~urilor;
b) baza de garare ~i lntrepnere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

ART.6
Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanJ!, din
caietul de sarcini al serviciului, aprobati de consiliul local al comunei TARLUNGENI, judetul
BRA~OV, la art...... din HCL nr............... ~i prezentap in anex.a nr............................................
SECTIUNEA a 2-a
AccesuJ la serviciul de salubrizare

ART.7
(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei TARLUNGENI,
unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.
(2) Utilizatorii au drept de acces, rara discriminare, la infonnatiile publice privind serviciul de
salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara ~i la clauzele contractuale.
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa
asigure protectia sanatatii publice utili:zand numai mijloa.cc ~i utilaje corespunzatoare cerintelor
autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice ~i al protectiei mediului.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform
prograrnului aprobat de autorittatea administratiei locale TARLUNGENI, cu exceptia cazurilor de
for¢ majora care vor fi mentionate In hotArarea de dare in administrare a serviciului.

SECTilJNEA a 3-a
Dotumentafia tehnica
ART.8
(1) Prezentul regulament propriu stabile~te documentatia tehnica minima pentru operatorii care
asigura serviciul de salubrizare (Jn totalitatea activitatilor componente sau numai pentru o parte a
acestora).
(2) Regulamentul propriu stabile~te documentele necesare
exploatiirii, precum ~i modul de
intocmire, actua]izare, pastrare ;;i manipulare a acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind rnodul de intocmire, de pastrare ~i
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri
de instalatii.

ART.9
(1) Fiecare operator va avea ~i va actualiza, 'in funqie de specificul activitapi de salubrizare
prestate, unnatoarele documente:
a) actele de proprietate, hotararea de dare in administrare sau contractul prin care s-a racut
delegarea gestiunii pentru toate sau doar pentru unele dintre activitatile serviciului de salubrizare;
b) planul cadastral ~i situaf:ia terenurilor din aria de
deservire;
instalatiilor aflate In exploatare,
c)planurile generate cu amplasarea constructiilor ~i a
actualizate cu toate modificarile sau completarile;
d)planurile cladirilor sau constructiilor speciale avand notate toate modificarile sau completarile
la zi;
e)ciirple tehnice ale constructiilor;
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f)documentatia tehnica a utilajelor ~i instalatiilor ~i, dupa caz, autorizatiile de punere ill
funcfiune a acestora;
g)procese-verbale de constatare In timpul executiei ~i
planurile de executie ale pfu1ilor de
lucrliri sau ale lucrarilor ascunse;
memoriile tehnice, breviarele de calcul,
h)proiectele de executie ale lucrlirilor, cuprinzand
devizele pe obiecte, devizul general, planurile ~i schemele instalatiilor ~i retelelor etc.;
i)documentele de receptie, preluare ~i terminare a
lucrarilor cu:
1. procese-verbale de masuratori cantitative de executie;
2. procese-verbale de verificari ~i probe, inclusiv probele de perfonnanta ~i garantie, buletinele
de verificari, analiza ~i incercari;
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tebnico-economici;
4. procese-verbale de punere In ftmc,1iune;
5. lista echipamentelor montate in instalatii cu
caracteristicile tebnice;
6. procesele-verbaJe de preluare ca mijloc fix in care se consemneaza rezolvarea
neconformitatilor ~i a remedierilor;
7. documentele de aprobare a recepiiilor ~i de predare in exploatare;
j)schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu ~i de detaliu ale fiecarui agregat ~i/sau ale fiecarei
instalatii, inclusiv planurile §i cataloagele pieselor de schimb;
k)instructiunile producatorilor/fumizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind
manipularea, exploatarea, mtretinerea ~i repararea echipamentelor §i instalatiilor, precum §i
cfil1ile/fi§ele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;
J)nonnele generate §i specifice de protectie a muncii
aferente fiecarui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecarei activitati;
m)planurile de dotare §i amplasare cu mijloace de
stingere a incendiilor, planul de aparare a
obiectivului 'in caz de incendiu, calamititi sau alte situatii exceptionale;
n)regulamentul de organizare §i :functionare §i atributiile de serviciu pentru intreg personalul;
o)avizele §i autorizatiile legale de functionare pentru cladir~ laboratoare, instalatii de masur~
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;
p)inventarul instalatiilor §i liniilor electrice, conform instrucjiunilor in vigoare;
q)instructiuni privind accesul In incintii ~i instalatii;
r)documentele referitoare la instruirea, examinarea §i
autorizarea personalului;
s)registre de control, de sesizari §i reclamatii, de dare §i retragere din exploatare, de admitere la
lucru etc.;
t) bilantul de proiect ~i rezultatele bilanturilor periodice l:ntocmite conform prevederilor legale,
inclusiv bilantul de mediu.
(2) Docwnentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa ~i pastra
conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a construcpei".
ART.10
(1) Documentatia de baza a lucrarilor §i datele generate necesare exploatarii, intocm ita de
operatorii economici specializati in proiectare, se preda titularului de investitie odata cu proiectul
lucrarii respective.
(2) Operatorii econo:mici care au intocmit proiectele au
obligatia de a corecta toate
planurile de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul execut.iei ~i, in
final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele no~ originale, ttctualizate conform situatiei reale de pe
teren, §i sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu instructiunile necesare
exploaUirii, 'intretinerii ~i repararii instalatiilor proiectate.
(3) Organiza~iile de executie ~i/sau de montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa
predea ~i schemele, planurile de situatii ~i de executie modificate conform situapei de pe teren. In
cazul ill care nu s-au filcut modificliri fatli de planurile initiate, se va preda cate un exemplar din aceste
planuri, avand pe elc confinnarea ca nu s-au Ia.cut modificari in timpul execupei.
(4) In timpul executiei lucrarilor se intenic abaterile de la documentapa intocmita de proiectant,
Iara. avizul acestuia.
ART.11
(l)Autoritatile administra\iei publice locale TARLUNGENl
detinatoare de insta1atii care
fac parte din sistemul public de salubrizare, au obligatia sa l~i organizeze o arhiva tehnica pentru
pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 9 alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasil
orice document cu u~urinta.
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(2) La ln.cheierea

activitatii, operatorii vor preda autoritatii administratiei publice locale

TARLUNGENI pe bazA de proces-verbal, intreaga arhiva pe care ~i-a constituit-o, fiind interzisa
pastrarea de cat.re acesta a vreunui document original sau copie.
SECTfiJNEA a 4-a
indatoririle personalului operativ
ART.12
(1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile,
instalatiile ~i echipamentele specifice destinate prestiirii serviciului de salubrizare avand ca sarcina
principaUi de serviciu supravegherea sau asigurarea functionarii in mod nemijlocit la un echipament,
intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.
(2) Subordonarea pe linie operativa 9i tehnico-administrativa, precum ~i obligatiile, drepturile
~i responsabilitatile personalului de deservire operativa se tree in fi~a postului ~i in procedurile
operationale.
(3) Locurile de munca in care este necesara desra~urarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii in functie de:
a) gradul de periculozitate a instalatiilor ~i a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalatiilor;
c) gradul de siguranl! necesar in asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalapilor ~i procesului tehnologic.

ART.13
(1) in timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sa asigure functionarea instaJatiilor, in
confonnitate cu regulamentele de expJoatare, instructiunile/procedurile tehnice inteme,
graficele/diagramele de lucru ~i dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau
tehnica-administrativa.
astfel 'incat sa se asigure:
(2)Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizata
a) protejarea sanatatii populatiei;
b) protecfia mediului 1nconjurator;
corespunzatoare a localitatilor;
c)mentinerea curateniei ~i crearea unei estetici
d)conservarea resurselor naturale prin reducerea
cant:itatii de d~euri ~i recicJarea acestora;
e )continuitatea serviciului.
CAP. II
Asigurarea serviciului de salubrizare 'i condifii de funcfionare

SEC'fIUNEA 1
Colectarea separata ~i transportul separat al d~eurilor menajere Ji al de,eurilor
similare provenite din activitati comerciale, din indust1·ie ~i iostitufii, inclusiv fracpi colectate
separat, firi a aduce atingere fluxului de d~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii
~i acumulatori
ART.14
Unnatoarele categorii de de~euri vor fi c-0lectate separat de pe teritoriul unitatiii administrativteritoriale TARLUNGENl,judetul BRASOV ~i transportate la statiile/instalatiile de tratare stabilite de
unitatea administrativ-teritoriala 1n strategia locala cu privire la dezvoltarea $i functionarea pe tennen
mediu $i lung a serviciului de salubri:za:re:
a) de$euri reziduale;
b) de~euri biodegradabile;
c) de~euri reciclabile (hfutie ~i carton, plastic $i metal, sticla), inclusiv de$euri de ambalaje;
d) de~euri periculoase din de-?eurile menajere;
e)de~euri voluminoase provenite de la populape, institu1ii publice ~i operatori economici.

ART.15
Operatorul care colecteaza $i transporta de~euri menajere $i de$euri similare trebuie sa
cunoasca:
a) tipul ~i cantitatea de de$euri care unneaza sa fie transportate, pentru fiecare categorie de
de$euri in pa.rte;
b) cerintele tehnice generale;
c) masurile de precautie necesare;
d) infonnatiile privind originea, destinatia ~i tratarea de$eurilor, precum ~i tipul ~j cantitatea de
de$euri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente.
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ART.16
(1) Operatorul, irnpreuna cu autoritatea administratiei publica locala TARLUNGENI, are

obliga1ia sa identifice toti producatorii de de~euri, indiferent de natura acestor de~euri, ~i sa actioneze
mvederea crearii facilitatilor necesare prestarii activitatii de colectare separata. ~i transport separat al
de~eurilor menajere ~i de~eurilor similare.
(2) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale TARLUNGENl aproba/inslituie
tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finantarii activitatii.
(3) Consiliul Local al comunei Tarlungeni stabile~te 9i aproba tarife distincte pentru
gestionarea de~eurilor de hfutie, carton, plastic, metal # sticla din ~eurile municipale
generate pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale Comuna Tarlungeni, respectiv pentru
gestionarea de~eurilor municipale altele decat cele de hartie, carton, plastic, metal ~i sticla.
(4) Tarifele prevazute la alin.(3) vor fi bazate pe: volum at.at pentru gestionarea de~eurilor
municipale altele decat cele de hfutie, carton, plastic, metal ~i sticla cat 9i pentru gestionarea
de~eurilor de hfutie, carton, plastic, metal din de~eurile municipale.
(5) Consiliul Local al Comunei Tarlungeni instituie taxe speciale prin hotlirfu'e de consiliu in
sarcina utilizatorilor care nu detin contract cu operatorul de salubrizare. Taxa speciala se aplica pe
perioada 1n care utilizatorul nu are contract cu operatorul de salubrizare.
(6) Operatorul are obligalia, in conditiile alin. (5}, de a dota spatiile de colectare
pentru toti produciitorii de deseuri, chiar daca acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.
(7) Consiliul Local al Comunei Tlrlungeni are obligatia in conditiile alin. (5) de a achita
operatorului de salubriz.are contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

ART.17
(l) Consiliul Local al comunei Tarlungeni, asociatiile de proprietari, persoanele fizice si
juridice producatoare de deseuri municipale au obligatia sa realizeze activitatea de colectare separata
indepartarea ~i neutralizarea de~eurilor solide, potrivit specificului locului de producere a deseurilor, in
conditii salubre, in spatii special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de catre autoritatea
adrninistratiei publice locale TARLUNGENl sau operatorul de salubrizare care organizeaza activitatea
de colectare a deseurilor de acest tip. Este interzisa aruncarea de~eurilor solide in alte locuri decat cele
special amenajate ~i autorizate.
(2) Fracjia biodegradabila din de~eurile menajere ~i similare va fi colectata separat in containere
sau recipiente special destinate acestui scop puse la dispozitie de operatorul de salubrizare prin
custodie, inchiriere sau vanzare ~j vor fi transportate ~i vor fi transportate ~i predate la instalatiile de
tratare stabilite de unitatea administrativ-teritoriala TARLUNGENI.
(3) In vederea realizlirii activitatii de colectare separat8., punctelc de colectare amenajate sunt
dotate, confoim legii, cu recipiente ~i containere de colectare prin grija autoritatilor administratiei
publice locale. La gospodariile individuate colectarea se va face in recipiente, pungi/saci sau alte
mij loace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar ~i al protectiei rnediului.
(4) Recipientele ~i containerele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de de~euri
vor fi inscriptionate cu denumirea de~eurilor pentru care sunt destinate ~i marcate in diverse culori prin
vopsire sau prin aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului ~i
gospodaririi apelor ~i al ministrului administratiei ~i internelor nr. l.28112005/1.121/2006 privind
stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale 'in scopul
aplicarii colectarii selective.

ART.18
(I) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele
nonnative in vigoare, avand capacitatea de stocare corelata cu numarul de utilizatori arondali ~i cu
frecventa de ridicare, asigun1nd conditii de acces u~or pentru autovebiculele destinate colectarii.
(2) Nwnarul de recipiente de colectare a de~eurilor
municipale se stabile~te confoim
tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localitaplor. De~euri urbane. Prescripjii de
proiectare a punctelor pentru precolectare ~ pe baza experientei proprii a operatorului.
(3) in vederea prevenirii utilizarii tara drept a recipientelor de colectare a de~eurilor municipale,
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel meat sa nu poata fi ~ters Iara ca
prin aceasta operatie sa nu ramana unne vizibile.
(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin marirea numarului de
recipiente, in cazul in care se dovede~te ca volumul acestora este insuficient §i se stocheaza de~euri
municipale in afara lor.
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(5) Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia ~i dezinsectia punctelor de
colectare revin persoanelor fizice ~i/sau juridice in cazul In care acestea se afla in spatii apaqinfind
utilizatorului ori operatorului in cazul cftnd acestea sunt amplasate pe domeniul public.
(6) Pentru asociatiile de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuate, care nu dispun
de spatiile interioare de colectare a de~eurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu
recipicnte pentru colectarea separata a de~eurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor
din strategia locala de dezvoltare a serviciului ~i amplasate in locuri care sa permita accesul u~or al
autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel
incat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa fie mai mare de 10 m.
(7) Platformele spatiilor necesare colectarii de~eurilor care se vor realiza prin grija autoritiitilor
administratiei publice locale vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, in mediul urban, ~i in
cazul in care nu sunt asigurate condipi de scurgere a apei provenite din exfiltratii ori a celei meteorice,
vor fi prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare.
(8) Operatorul va unnari starea de etan~eitate a recipientelor de colectare urmand a le inlocui
imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART.19
(1) Colectarea in containere ~i recipiente a de~eurilor menajere ~i similare se realizeazA pentru 2
fractii respectiv urned ~i uscat astfel:
a) Fractia umeda: d~eurile reziduale §i ~eurile biodegradabile se colecteaza in recipiente de
culoare gri/negru sau maro ~i sunt de tip:
1. resturi de caine ~i pe~te, gatite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smantana, branza,
iaurt, unt, fri~ca);
3. oua intregi;
4. grasimi animate ~i uleiuri vegetate (in cazul in care nu se colecteaza separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cen~a de la sobe (daca se ard ~i carbuni);
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. continutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de tigari;
12. vesela din portelan/sticla sparta, geamuri sparte.
13. resturi de fructe ~i de legume proaspete sau gatite;
14. resturi de paine ~i cereale;
15. zat de cafea/resturi de ceai;
16. par ~i blana;
17. haine vechi din fibre naturale (lana, bumbac, matase) maruntite;
18. coji de oua;
19. coji de nuca;
20. cenu~a de la sobe (cand se arde numai lemn);
21. rumegu~, fil.n ~i paie;
22. resturi vegetate din curte (frunze, crengi ~i nuiele maruntite, flori);
23. plante de casa;
24. bucati de lemn maruntit;
25. ziare. hartie, carton mruuntite, umede $i murdare.
b) Fractia uscata: de~eurile reciclabile de tip Mrtie ~i carton, curate ~i maruntite, de~eurile
reciclabile din material de tip plastic ~i metal, de~eurile reciclabile din material de tip sticla
alba/coloratii nefiind pennis amestecul sticlei cu de~euri din materiale de tip portelan/ceramica se
colecteaza In recipiente de culoare albastra, galbena, alba sau verde;
c) Ulterior colectiirii pe cele 2 fraqii wned ~i uscat se va realiza sortarea prin mijloace proprii
sau prin intennediul tertilor in eel putin 4 fractii respectiv: hfutie, mase plastice, metale $i sticla.
ART. 20
(1) Du pa colectare, de$eurile menajere ~i de~eurile similare vor fi supuse procesului de
sortare/tratare.
(2) Bste interzisa depozitarea de$eurilor biodegradabile in cazul in care la nivelul localitatii sau
al judeµdui B~ov exista In functiune instalatie de tratare mecano-biologica sau stafie de compost.
Depozitarea de~eurilor reciclabile valorificabile este interzisa.
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ART. 21
( l) Colectarea de~eurilor "din poarta in poarta" se realizeaza cu urmatoarele frecvente de
colectare:
a) pentru de~eurile reciclabile uscate, o data la eel mult doua
siiptamani;
b) pentru de~eurile biodegradabile ~i reziduale, o data pe siiptamana.
(2) Colectarea din punctele de co1ectare se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare:
a) pentru de~eurile recjclabile uscate, o data la 3 zile din recipientele amplasate ~i
inscriptionate potrivit Ordinului Ministrului Mediului nr. 1281/2005;
b) pentru de~eurile biodegradabile ~i reziduale:
1. zilnic, m perioada 1 aprilie-30 septembrie, tn zona centrala, de la sectorul alimentar, hoteluri,
piete, spitale, griidinite ~i cre~e ~i o data la doua zile in celelaJte cazuri;
2. o data la eel mult 3 zile, in perioada 1 octombrie-31 martie.

ART.22
(1) Colectarea de~eurilor menajere ~i similare se poate face In wmatoarele moduri:
a) colectarea in containere/recipiente inchise;
b) colectarea prin schimb de recipiente;
c) colectare realizata prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator;
d) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare ~i de protectie a
mediului.
(2) Colectarea de~eurilor municipale se efectueaza folosindu~se doar autovehicule special
echipate pentru transportul acestora.
(3) Vehiculele vor fi incarcate astfel meat d~eurile sa nu fie vi2.ibile ~i sii nu existe posibilitatea
impra~tierii !or pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea
operatiunilor spe.cifice, In conditii de siguranta ~i de eficienta.
(4) incarcarea de~eurilor municipaJe in autovehiculele transportatoare se face direct din
recipiente. Este interzisii descarcarea recipientelor pe sol in vederea inci\:rcarii acestora in autovehicule.
(5) Personalul care efectuea.7.a colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel meats~ nu
se produca praf, zgomot sau sa se raspandeasca de~euri In afara autovehiculelor de transport. Dupii
golire, recipientele vor fi ~ezate in locul de unde au fost ridicate.
(6) in cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic ~i al impra~ierii accidentale a
de$eurilor In timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce
intreaga cantitate de d~euri in autovehicul, astfel incal locul sa rarnana curat, fi ind dotat corespunzator
pentru aceasta activitate.
(7) Personalul care executa colectarea este obligat sa mcarce in autovehicule intreaga cantitate
de d~euri existente la punctele de colectare, lasand locul curat ~i maturat chiar daca exista de~euri
municipale amplasate langa containerele de colectare.
(8) in cazul in care ln/langa recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate ~i de~euri
din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, in~tiintand in scris utilizatorul despre acest
fapt, precum ~i despre suma suplimentara pe care trebuie s-o plateasca pentru colectarea acelor
de~euri.

(9) Operatorul licentiat pentru desla§urarea activitatii de colectare separata ~i transport
separat al de~eurilor cu exceptia d~lor periculoase cu regim special, are obligatia sa colecteze
de~eurile abandonate ~i, in cazul in care producatorul/detinatorul de de~euri este necunoscut,
cheltuielile legate de curatarea ~i refacerea mediului, precum ~i cele de transport, vaJorificare,
recuperare, reciclare, elirninare sunt suportate de catre Consiliul Local al comunei Tarlungeni. Dupa
identificarea producatorului/detinatorului de de~euri, acesta este obligat sa suporte cheltuielile
efe<..1uate de autoritatea administratiei publice locaJe, cJ't ~i sanctiunile contraventionale.
( 10) In situatia in care, ca urmare a exe.ctqiei unor lucran tebnicoedilitare aferentc
infrastructurii, este impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul
autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau aJ oricarui alt tip de deseu,
operatorul, pe baza notificarii transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa anunte
utilizatorii despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care .se utilizeaza in
aceasta perioada si programul de colectare.
(11) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care vor
fi folosite de utilizatorii afectati cu capacitati de precolectare suficiente si sa reduca intervaJul intre
doua colectari succesive, daca este cazul.
(12) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea
cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceastii situatie si sa
factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv reaJizate.
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(13)Dupa colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare avind in vedere ca
in aria administrativ teritoriala a localitatii exist.a statie de sortare.
(14) Este interzisa depozitarea !ara sortarea prealabilii a deseurilor municipale.

ART.23
Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv
cele de la punctele de colectare a de;;eurilor municipale, ~i sa le predea persoanelor juridice care
desfii~oara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea
gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe pia¢ anvelope noi ~i/ori
anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in conditiile
legii.
ART. 24
Colectarea de~eurilor menajere periculoase se realizeaza cu ma~ini specializate pentru colectarea
~i transportul de~eurilor periculoase. Colectarea se va realiza dupa un program stabilit la inceputul
anului in puncte fixe. Atat programul de colect.are, cat ~i punctele de stationare a ma~inii vor fi
comunicate cetatenilor din llllitatea administrativ-teritoriala T ARLUNGENI la 1nceputul fiecarui an.
De~eurile periculoase menajere colectate vor fi transportate ~i stocate temporar in spatiile special
amenajate in acest scop. Preluarea, stocarea temporara, precum ~i tratarea ~i eliminarea de~eurilor
periculoase menajere se reatizeaza in conditiile legii.
ART. 25 De~urile rezultate din ingrijiri medicale acordate la
domiciliul pacientului sau
cele rezultate din activitatea de ingrijiri medicate acordate in cabinete medicate amplasate In
condominii au acela~i regim cu eel al de~urilor rezultate din activitatea medicala, conform
reglementarilor legale specifice.Persoanele care i~i administreaza singure tratamente injectabile la
domiciliu ~i cadrele medicate care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze de~eurile
rezultate in recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la
cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica., care are obliga~ia de a le primi. Cabinetele
medicate vor respecta legislatia specifica in domeniu. Se interzice colectarea de~eurilor rezultate din
ingrijiri medicale in containerele de colectare a de~eurilor municipale.

ART.26

(1) in cazul unitatilor sanitare ~i veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai
pentru colectarea de~eurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu de~eurile similare
sau predarea clitre operatorii de salubrizare, daca ace~tia nu sunt autorizati, a unnatoarelor categorii de
d~euri rezultate din activitatile unitatilor sanitare ~i din activitati veterinare §j/ori cercetari conexe:
a) obiecte ascutite;
b) fragmente $i organe umane, inclusiv recipiente de sange ~i sange conservat;
c) de§euri a ciiror colectare $i eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevcnirea
infectiilor;
d) substante chimice periculoase ~i nepericuloase;
e) rnedicamente citotoxice ~i citostatice;
f) alte tipuri de medicamente;
g) de§eurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.
(2) Colectarea §i stocarea de§eurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza in conditiile reglementate
de legislatia specifica, aplicabila d~eurilor medicale. Colectarea, transportul ~i eliminarea acestor
tipuri de de§euri se realizeaza de catre operatori economici autorizati in conditiile 1egii.
ART.27
(1) De~eurile voluminoase constau in d~euri solide de dimensiuni mari, precum mobilier,
covoare, saltele, obiecte mari de folosinia indelungata, altele decat de§eurile de echipamente electrice
~i electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obi§nuite de colectare a de~eurilor municipale.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza co1ectarea, transportul,
depozitarea $i valorificarea de§eurilor voluminoase provenite de Ia populatie, institufii publice $i
operatori economici.
(3) De§eurile voluminoase provenite de la detinatorii de de§euri vor fi colectate periodic de catre
operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit ~i aprobat de autoritatea adrninistratiei
publice locale.
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de de~euri, prin stabilirea zilelor ~i intervalului
orar de ~a natura incat detinatorii de de~euri voluminoase sa poata preda aceste de~euri, iar operatorul
serviciului de salubrizare sa poata asigura colectarea ~i transportul periodic al de§eurilor voluminoase
spre instalatiile de tralare.
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(5) De§eurile voluminoase vor fi transportate de detinatorul acestora in vederea preluarii de
catre operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatea locala §i amenajate in acest scop ~i
unde exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Dacii acest lucru nu este realizabil, din cauza
spatiului limitat, de§eurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de autoritatea
administratiei publice locale sau direct la mijlocul de transport 1n locul/la data/ora stabilite, astfel iocat
sa nu fie incomodata circulatia rutiera.
(6) Colectarea de~eurilor voluminoase se poate face §i direct de Ja detinatorul acestora, In urma
solicitarii adresate catre operatorul de salub.rizare, cu specificarea caracteristicelor §i cantitatilor
acestora. In aceasta situatie, operatorul de salubri.z.are poate sa stabileasca o alta data §i ora decat cea
aprobata de autoritatea administrapei publice locale, in cadrul programelor de colectare a de§eurilor
voluminoase, daca operatia de colectare, prin corelarea volumului de§eurilor preluate ~i capacitatea de
transport afectatii, se justifica din punct de vedere economic.
(7) Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii de~eurilor voluminoase din
care sa rezulte:
a) data In care s-a realizat colectarea, transportul ~i depozitarea la instalatia de tratare;
b) punctele de colectare de unde s-a !acut colectarea;
c) cantitaple totale preluate de la populafie, pe.rsoane j uridice de drept pubIic ~i privat;
d) cantitaiile de de~euri rezultate in urma tratarii, pe sortimente;
e) cantitatile ce unneaza a fi transportate la depozitul de de~euri.

ART.28

( 1) in aria administrativ teritoriala a comunei Tarlungeni transportul deseurilor menaj ere ~i al
de~urilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie ~i institutii, inclusiv fraqii
colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice §i electronice,
baterii §i acumulatori, in functie de provenienta acestora, se realizeaza numai de operatorul serviciului
de salubrizare care are hotarare de dare in administrarc care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate
acestui scop, acoperite ~i prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care
sa nu pennita impra~tierea de~eurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in
timpul transportului.
(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzAtoare circulapei pe drumurile
publice ~i sa prezinte o buna etan~eitate a benelor de incarcare, Iara scurgeri de Ievigat sau alte lichide.
(3) Autovehiculele care transporta de~euri municipale trebuie sli aiba un aspect 'ingrijit ~i sa fie
personalizate cu sigJa operatorului.
( 4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura
localitatilor ~i structura arhitecturala a diferitelor cladiri, dotarea telmica necesara pentru interventie 1n
cazul unor accidente sau defectiuni aparute In timpul transportarii de~eurilor.
(5) Personalul operativ care deserve§te mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea
transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire ~i sa nu abandoneze
de~eurile pe traseu.
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu eel mai redus rise pentru sanatatea
populapei ~i a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Pentru
minimizarea distantelor de transport se vor utiliza stajiile de transfer.
(7) Consiliul local al comunei TARLUNGENJ 'impreuna cu operatorul serviciului de
safubrizare, stabile~e arterele ~i intervalul orar de colectare a de§eurilor municipale, preferabil fntre
orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzAtor, in functie de trafic ~i de posibilitatile de
acces ale operatorului la spatiile de cotectare.
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor ~i utilizarea eficienta a parcului de
autovehicule, autoritatea administratiej publice lol:ale TARLUNGENl va analiza oportunitatea
colectiirii de~eurilor municipale exclusiv in intervalul orar 22:00-6:00 de la opcratorii economici ~
institutiile publice care dispun de spapi de colectare.
(9) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespundl!i scopului propus> benele ~i
containerele vor fi spa.late la eel mult doua zile ~i vor fi dezinfectate sapt.amanal 1n interior ~i ta
exterior, conform normelor tehnice precizate de producator sau mactele normative in vigoare, numai
In spapile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apclor uzate provenite din spalare, separat de
sistemul de canalizare al localitatii. Apele uz.ate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi
transportate la statia de epurare a m.unicipiului BRA$0V> sau a oricarei alte localitap, neexistand statie
de epurare proprie ~i nici statie de epurare a localitatii TARLUNGENI.
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ART.29

(1) In situatia in care, ca urmare a execu1iei unor lucrari planificate la infrastructura tehnicoedilitara, este i:mpiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite ~i/sau accesul autovehiculelor
destinate transportului de~eurilor municipale ~i/sau al oricarui alt tip de de~u, operatorul, pe baza
notificarii transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa anunte utiliz.atorii cu eel
putin 5 zile 1nainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaz.3
temporar In aceasta perioada ~i programul de colectare.
(2) Pe toati aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care
unneaza a fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente ~i sa reduca intervalul
1ntre doua colectari succes:ive, daca este cazul.
(3) in cazuJ aparitiei unor intemperii ce au ca efect
intreruperea serviciului sau diminuarea
cantitalilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie ~i sa factureze
numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate.
ART.30
Operatorii economjci producatori de de~euri, precum ~i operatorii economici specializati 1n
conceperea ~i proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera de~euri au unnatoarele obligalii:
a) sa adopte, inca de la faza de conceptie ~i proiectare a unui produs, solutiile ~j tebnologiile de
eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii de~eurilor;
b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de de~euri rezultate din
activitatile existente;
c) sa nu amestece de~eurile periculoase cu de~euri nepericuloase;
d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de de~euri in mediu;
e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea de$Curilor sa se faca in conditii de respectare a
reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului ~i a prezentului regulament~
f) sa nu abandoneze de~eurile ~i sa nu le depozite7,e in locuri neautorizate;
g) sa separe de~eurile lnainte de colectare, 1n vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
ART.31
Operatorul care presteaza activitatea de colectare ~i transport al de~eurilor municipale au ~i
urmatoarele obligatii:
a) sa deiina toate documentele necesare de insotire a d~eurilor transportate, din care sa rezulte
provenienta de§eurilor/locul de rncarcare, tipurile de de~euri transportate, locul de destinatie ~i, dupa
caz, cantitatea de de~euri transportate $i codificarea acestora conform legii;
b) sa foloseasca traseele cele mai scurte ~i/sau cu eel mai redus rise pentru sanatatea populatiei
~i a mediului ~i care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale;
c) sa nu abandoneze de~euri pe traseu ~i sa le ridice tn totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele
existente pe traseul de colectare ~i transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt inglobate tn
de$eurile m unicipale;
d) sa informeze populatia privind colectarea separata a de~eurilor, precum ~i modalitatile de
prevenire a generarii de~eurilor. Informarea ~i con~tientizarea populatiei se va realiza prin campanii de
infonnare ~i con~tientizare, prin distributia de pliante, bro~uri, afi~e, prin activitati educative, prin
clipuri publicitare la radio $i televiziune.
SECTIDNEA a 2-a
Colectarea ~i transportul de§eurilor provenite din locuinfe, generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
ART.32
De~eurile din constructii provenite de la populatie sunt de~euri solide generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a locuintelor proprietate individuala. In mod
uzual, aceste de~euri contin beton, ceramicli, caramizi, tigle, materiale pe baza de ghips, lemn, sticla,
materiale plastice, metale, materiale de izolatie ~i altele asemenea.

ART.33
(1) De~eurile din constructii provenite de la populape se colecteaza prin grija definatoruJui ~i
sunt transµortate de catre operator tn baza unui contract de prestari servicii la instalatiile de
concasare/sortare/valorificare sau la depozitele confonne, daca acestea nu pot fi valorificate.
(2) Colectarea de~eurilor din constructii se realizeaza numai in containere standardizate
acoperite, fl.ind interzisa abando11area/deversarea acestor de~euri in recipientele sau containerele tn
care se depun de~eurile municipale.
(3) Transportul de~eurilor din constructii provenite de la populatie se realizeaza in containerele
tn care s-a realizat colectarea sau in mijloace de transport prevazute cu sistem de acoperire a
mcarcaturii, pentnt a nu avea Joe degajarea prafului sau impra~tierea acestora in timpul transportului.
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( 4) in cazul de~eurilor din constructii prin a camr manipulare se degaja praf se vor Iua masurile
necesare de umectare, astfel incat cantitatea de praf degajata tn aer sa fie sub concentratia admisa.
(5) D~eurile din constructii provenite de la populatie se colecteaza prin grija
depnatorului/producatorului ~i sunt transportate direct sau prin operatorul de salubrizare la
instalatiile de concasare/sortare/valorificare stabilite de Consiliul Local al comunei
Tarlungeni/Operatorul serviciuJui de salubrizare, sau la depozitul conform, daca acestea nu pot fi
valorificate.
(6) Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre autoritatile administratiei
publice locale este conditionata de existents unui contract de prestari servicii incheiat cu
operatorul de salubrizare, pentru colectarea deseurilor rezultate din construirea/refacerea
drumurilor, din demolari si constructii sau cu instalapa de concasare/sortare/valorificare stabilira
de Consiliul Local al comunei Tarlungeni. Executantul lucrarii are obliga!ia de a colecta deseurile
rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la dispozitie de catre
operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitarii deseurilor rezultate din activitaP,le
enumerate, se realizeaza direct sau cu mijloacele operatorului de salubrizare.
(7) Titularii pe nurnele carora au fost emise autorizafii de construire/desfiint.ari, au obligapa sa
gestioneze direct sau prin operatorul de salubrizare, de~eurile din constructii ~i desfiintfui incftt
sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020 un nivel de pregatire pentru reutilizare,
reciclare ~i alte operap.uni de valorificare materiala, inclusive operatiuni de rambleiere care utilizeaza
de~euri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor nepericuloase provenite
din activitap de constructie ~i desfiintfui cu exceptia materialelor geologice naturale definite la
categoria 170504 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, potrivit anexei 6 din Legea
211/2011 privind regimul de~eurilor actualizata..

ART.34
Eliminarea d~eurilor se face la depozitele conforme, in sectoarele stabilite pentru depozitarea
de~eurilor din constructii ~i demolari, cu respectarea conditiilor impuse de tehnologia de depozitare
cont:rolata.

ART.JS
(I) De~eurile rezultate din constructii, care contin azbest, nu se amesteca cu celelalte de~euri ~i
vor fi colectate separat, in a~a fel incat sa nu se degajeze fibre din material; personalul care realizeaza
aceasta. operape va purta echipament de proteqie, special, pentru lucrul cu azbestul.
(2) Containerele in care se colecteaza de~eurile periculoase din constmctii trebuie sa fie
prevazute cu semne conventionale distinctive utilizate pentru avertiza:re In cazul substantelor
otravitoare ~i sli fie inscriptionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART.36
Este interzisa abandonarea ~i depozitarea de~eurilor din constructii
public sau privat al autoritatii administratiei publice locale.
SECTflJNEA a 3-a

~i

demolari pe domeniul

Mituratul, spilatul, stropirea ~i intrctinerea ciiilor publice
ART. 37
( 1) Operatiunile de maturat manual ~i mecanizat, curatare $i razuire a rigolelor, spalare, stropire
~i 1ntretinere a

cailor publice se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public.
(2) in vederea reducerii riscului de imbolnavire a populatiei ca urmare a actiunii patogene a
microorganismelor existente in praful stradal, consiliul local al U.AT. comuna TARLUNGENI, va
stabili intervaJul orar de efectuare a operatiunilor de stropire, maturare ~i spalare a cailor publice.
Intervalul orar ~i ordinea de prioritate vor fi alese astfel incat sa se evite intervalele orare in care se
produc aglomeratii umane in zonele In care se efectueaza aceste activitati. De regula, intervalul orar
recomandat pentru efectuarea operatiunilor de stropire, maturare ~i spalare va fi intre orele 22,00-6,00
pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzator.
(3) Prin exceppe de la prevederile alin. (2) operatiile de stropire ~i spalare nu se realizeaza in
acele zile In care ploua pe toata perioada zilei.
( 4) Arterele de circulatie, zilele din cursul saptamanii ~i numarul de treceri 1n ziua respectiva
pe/in care se executa. activitatea de stropit, maturat ~i spalat sunt cele cuprinse in caietul de sarcini al
serviciului.
(S) Maturatul se efectueaza pe o 18.pme de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigola
centrala, astfel i'ncat cantitatea de praf care se poate ridica in aer ca urmare a deplasarii autovehiculelor
sau actiunii vantului sa nu depa~easca concentratia de pulberi admisa prin normele mvigoare.
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(6) Pentru evita.rea fonnarii prafului $i pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de
miiturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apli, daca praful nu este umectat
ca wmare a conditiilor naturale sau daca temperatura exterioara, in zona maturata, nu este mai mica
dedt cea de inghet.
(7) in cazul efectuarii unor lucrari edilitare tn carosabil/pe trotuare, pe o strada/un tronson de
strada pe care nu se intrerupe total circulatia auto, operatorul de salubrizare este obligat sa efectueze
numai opera.pile de salubrizare manuala ~i intretinere, pe perioada cand se efectueaza aceste lucrari
edilitare.
(8) in cazul efectuarii unor lucrari edilitare in carosabil/pe trotuare pe o strada/un tronson de
strada pe care se 'intrerupe total circulatia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operatiile de
salubrizare stradala pe perioada cand se efectueaza aceste lucrari edilitare. Mentinerea starii de
salubritate a striizii/tronsonului de strada cade in sarcina constructorului.
(9) Autoritatile administratiilor publice locale, prin administratorii retelelor stradale din
localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului catre constructor sii invite ~i
reprezentantul operatorului de salubrizare stradala care ac1ioneaza pe artera ce va fi supusa lucrarilor
edilitare in carosabil/trotuare.

ART.38
(I) Maturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, 1n piete ~i in hale de desfacere a
produselor agroalimentare, In locuri de parcare sau pe suprafeje anexe ale spatiilor de circula_tie, de
odilma ori de agrement in toate cazurile in care nu se poate realiza maturatul mecanic.
(2) Din punctul de vedere al imbracamintei spajiilor de circulatie, de odihna sau de agremenl,
maturatul se realizeaza pe suprafete neimbracate sau imbracate cu asfalt, pavele cu rosturi
bituminoase, pietre de rau, macadam.
(3) Intretinerea curajeniei strazilor in timpul zilei se efectueaza pe toata durata zilei ~i cuprinde
operatiunj}e de maturat stradal, al spajiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement ~i odihna, al
parcarilor, precum ~i colectarea ~i indepartarea obiectelor aruncate pe jos sau in co~urile de gunoi ~i in
scrumiere, in scopu1 pastrarii unui aspect salubru al domeniului public.
( 4) Operatiunea de maturat mecanizat se efectueaza pe toata perioada anului, cu exceptia
perioadei l'n care se efectueaza curatatul zapezii sau in care temperatwa exterioara este sub cea de
inghet.
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de maturat manual se va face in
recipiente acoperite, amplasate in conditii salubre, in spatii special amenajate, ~i se vor transporta cu
rnijloace de transport adecvate.
(6) Se interzice depozitarea temporara a reziduurilor stradale, lntre momentul colectiirii ~i eel al
transportului, direct pe sol sau in saci depu~i pe trotuare, scuaruri, spatii verzi ori altele asemenea.
(7) De~eurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de maturat, daca nu au fost amestecate
cu de~eurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de de~euri, f'ara a fi neccsara efectuarea
operaji.ei de sortare.

ART.39
(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regula, de la 1 aprilie pana la l octombrie,
perioada ce poate ti rnodificata de autoriratile administrapei publice locale, in functie de conditiile
meteorologice concrete.
(2) Este interzisa efectuarea operatiilor de stropire ~i spalare in perioada in care, conform
prognoz.ei meteorologice, este posibila fonnarea poleiului.
(3) La executarea operatiei de stropire se va avea in vedere sa nu fie afcctati pietonii,
autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona In care actioneaza utilajul
ce realizeaza operatiunea.

ART.40
(1) Openqiunea de spalare se executa amt pe partea carosabila, cat ~i pe trotuare, dupa
terminarea operatiei de maturare ~i curatare a rigolelor.
(2) Spalatul se realizeaza cu jet de apa cu presiune ridicata, fiind interzis spalatul cu furtunul
racordat la hidrantii stradali sau la autocistemele care nu sunt prevazute cu instalatiile necesare sa
realizeze presiunea prescrisa.
(3) Operatiunea de spalare se executa In tot timpul anului, in funqie de condipile meteorologice
concrete ~i la o temperatura exterioara de eel putin 7°C.
(4) Este interzisa operapa de spalare sau stropire in anotimpul calduros, In intervalul orar 13,0017,00, daca indicele de confort termic depa~e~te pragul valoric de 75 de unitati.
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(5) Pentru asigurarea conditiilor prevazute la aHn. (4) ~i pentru planificarea operatiilor de
stropire ~i spalare, operatorii de salubrizare vor intreprinde toate masurile necesare ca tn perioada de
vara sa cunoasca valoarea indicelui de confort la ora 12,00 ~i prognoza pentru perioada imediat
urrnatoare de doua zile de la Administratia Nationala de Meteorologie.
(6) Operatorul are obligatia sa anunte autoritatile administrapei publice locale despre toate
situatiile In care este impiedicata realizarea operatiilor de spalare, stropire sau maturare.
(7) Curatatul rigolelor se realizeaza anterior sau concomitent cu operatia de maturare. R.azuirea
rigolelor de pfilnant se realizeaza cu frecventa stabilita in caietul de sarcini, dar nu mai putin de o data
pe lun~.
(8) Liitimea medie pe care se aplica curatarea rigolelor este de 0,75 m, masurata de la bordura
spre axul median al strazii.

ART.41
(1) Pentru realizarea operatiunii de stropire sau spa.Iare se utilize.az! numai apa industriala luata
din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare al localitatii sau
din apele de suprafata sau de adancime, cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale, pe baza
avizului sanitar.
(2) in cazul in care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industriala, se
poate folosi ~i apa prelevata de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare
cu apa ~i de canalizare.
(3) in toate situatiile, alimentarea cu apa industriala sau potabila se realizeaza pe baza unui
contract incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare.
( 4) Substanfele utili7.ate in procesul de spalare trebuie sa fie aprobate de autoritatile
administratiei publice locale.
SECTUJNEA a 4-a
Curltarea ~i transportul .zipezii de pe caile publice Ji mentinerea in funcfiune a acestora
pe timp de polei sau de inghet
ART.42
(1) Operatorul care presteaza activitatea de curatare ~i de transport al zapezii 1~i va organiza
sistemul de informare ~i control asupra starii drumurilor, precum ~i a modului de pregatire ~i actionare
pe timp de iarna.
(2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere ~i pietonale in conditii de siguranta in timpul iemii,
operatorul va intocmi anual un program comun de actiune cu autoritatile administratiei publice locale,
pana la 1 octombrie, pentru actiunile necesare privind deszApezirea, prevenirea ~i combaterea
poleiului, care va cuprinde masuri:
a) pregatitoare;
b) de prevenire a inzapezirii ~i masuri de deszapezire;
c) de prevenire ~i combatere a poleiului.
ART.43
Autoritatea administratiei publice locale. impreuna cu operatorul, va lua mlisurile de organizare
a interventiilor pe timp de iarna, care constau In:
a) stabilirea nivelurilor de prioritatc de interventie pe strazile din cadrul localitatii ~i
dotarea necesara deszapezirii pe timp de iarna;
b) organizarea unita.tilor operative de actiune;
c) intocmirea programului de pregatire ~i acpune operativa in timpul iernii.
ART.44
La nivelul unitatii administrativ-teritoriale TARLUNGENI se va 'intocmi anual, pana la data de
I noiembrie, programul de pregatire ~i actiune operativa mtimpul iemii, care va cuprinde eel putin:
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburantilor ~i lubrifiantilor;
b) centralizatorul utilajelor ~i mijloacelor de desupezire, combatere polei ~i incarcare a
zapezii;
c) lista strazilor ~i a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona;
d) lista strazilor ~i a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona cu prioritate;
e) lista strazilor pe care se afla obiective sociale (cre~e, gradinite, camine de batrani, statii
de salvare, spitale, unitati de invatfilnant);
t) lista mijloacelor de comunicare;
g)lista persoanelor responsabile de indeplinirea programului, cu adresa ~i numcrele de
telefon de la serviciu ~i de acasa;
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea Jocalizarii capacelor caminelor de canalizare ~i a
gurilor de scurgere;
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i) lista statiilor ~i refugiilor de transport ill comun;
j) lista locatiilor de depozitare a zapezii;
k) dispunerea spatiilor pentru adunarea $i odihna personalului.

ART.45
Operapunile de curatare ~i transport al zapezii $i de actionare cu materiale antiderapante se
realizeaza obligatoriu pe strazile sau tronsoanele de strazi in panta, poduri, pe strazile sau tronsoanele
de strazi situate de-a lungul lacurilor $i al cursurilor de apa.

ART.46

(1) lndepartarea zapezii se va realiza atat manual, cat ~i mecanizat, in funcpe de conditiile
specifice din teren.
(2) Indepiirtarea zapezii manual se efectueaza atat ziua, cat ~i noaptea, in functie de necesitati,
cu respectarea instructiunilor de securitate ~i siinatate a muncii.
(3) Operatorul serviciului de salubrizare, pentru aceasta activitate, vor avea conventii incheiate
cu Administratia Nationala de Meteorologie, pentru a cunoa~te zilnic prognoza pentru unnatoarele 3
zile privind evolutia temperaturii nocturne $i diurne $i a cantitatilor de precipitatii sub fonna de
zapada.
(4) in functie de prognoza meteorologica primitli, operatorul va actiona preventiv pentru
premtfunpinarea depunerii stratului de zapada ~i a fonnarii poleiului.

ART.47

(I) In cazul depunerii stratului de zapada ~i fo1marii ghetii, arterele de circulatie a mijloacelor de
transport in comun, spatiile destinate traversarii pietonaJe a strazilor, trotuarele din dreptul staliilor
mijloacelor de transport in comun, respectiv refugiile de pietoni ale statiilor de tramvai, caile de acces
Ja institutiile publice, statiile de metrou ~i unitatile de alimentatie publica trebuie sa fie practicabile in
termen de maximum 4 ore de la fucetarea ninsorii.
(2) in cazul unor ninsori abundente sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore se va
interveni cu utilajele de deszapezire pentru degajarea cu prioritate a strazilor pe care circula m~jloacele
de transport in comun.
(3) Actiunea de deszapezire trebuie sa continue pana la degajarea tuturor strazilor ~i aleilor din
cadrul localitatii.
(4) Odam cu indepartarea zapezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, cat ~i gurile de
scurgere, astfel incat In urma topirii zapezii apa rezultata sa se scurga.

ART.48
( 1) Evidenta activitatii privind combaterea poleiului ~i deszapezirii strazilor din localitate pe
timp de iama se va tine de catre operator i'ntr-un registru special lntocmit pentru aceasta activitate ~i
denumit "jumal de activitate pe timp de iarna".
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iama, semnat de reprezentantuJ imputemicit aJ autoritiitii
administratiei publice locale, constituie documentul primar de baza pentru verificarea activitatii ~i
decontarea lucrarilor efectuate.
(3) In cadrul jumalului se vor trece eel putin urmatoarele:
a) numeJe §i prenumele dispecerului;
b) data ~i ora de incepere a aqim1ii pe fiecare utilaj/echipa 1n parte;
c) data ~i ora de terminare a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in pa.rte;
d) strazile pe care s-a actionat;
e) activitatea prestata;
t) forta de munca utilizata;
g) utilajele/echipele care au actionat;
h) materiaJele utilizate $i cantitatea acestora;
i) temperatura ex.terioara;
j) conditiile hidrometeorologice;
k) grosimea stratului de zapada conform datelor primite de la Administratia Nationala de
Meteorologie;
I) semnatura dispecerului;
m) semnatura reprezentantului imputernicit al beneficiarului.
(4) Evidenta se va tine pe schimburi, separat pentru actiunea cu utilaje §i separat pentru actiunea
cu forte umane.

ART.49
(1) Autoritatile administratiei publice locale T ARLUNGENl, trebuie sa stabileasca locurile de
depozitare sau de descarcare a zapezii care a rezultat in urma indepartarii acesteia de pe strazile pe care
s-a actionat manual sau mecanizat.
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(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel incfit:
a) sa nu pennita infiltrarea apei rezultate din topire in sol;
b) suprafata depozitului sa fie su.ficient de mare pentru a permite depozitarea intregii
cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta;
c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada,
comunicata de Administratia National! de Meteorologie pentru localitatea TARLUNGENI, cazuta pe
suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului natural pentru
7,8.pada depozitata;
d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire ~i de deversare a
acesteia numai in reteaua de canalizare a localit!tii, in punctele avizate de operatorul serviciului de
alimentare cu apa §i de canalizare.
(3) Zapada rezultata din activitatea de deszapezire poate fi descarcata In caminele de canalizare
avizate in prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare.
(4) Se interzice depozitarea zapezii pe trotuare, in intersecpi, pe spatii verzi sau virane.
(5) Incarcarea, transportul, descarcarea ~i depozitarea 7apezii §i a ghetii acesteia trebuie sa se
realizeze in maximum 12 ore de la tenninarea activitatii de deszapezire.
(6) Consiliul local TARLUNGENI poate stabili ~i alte intervale de timp in care operatorul
trebuie sa asigure deszapezirea, In functie de importanta strazilor, abundenta cantita1ii de zapada,
dotarea cu mijloace tehnice ~i umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.
(7) Transportul, depozitarea $i descarcarea zapezii ~i a ghetii formate pe carosabil se realizeaza
concomitent cu operatia de deszapezire.

ART.50

Autoritatea administratiei publice locale TARLUNGENI va lua masuri pentru prevenirea ~i
combaterea poleiului ~i lnz.Apezirii strazilor din cadrul localitatii, pe toata perioada iemii, ~i de aparare
a lor impotriva degradarii, mperioada de dezghet.

ART. 51

(1) lmpra~tierea substantelor chimice, in cazuJ l'n care prognoza meteorologica sau mijloacele de
detectare locala indica posibilitatea aparitiei poleiului, a ghetii ~i in perioada in care se inregistreaza
variatii de temperatura care conduc la topirea zApezii/ghetii urmata [a perioada imediat urmatoare de
1nghet, se realizeaza 1n maximum 3 ore de la avertizare.
(2) Combaierea poleiului se face utilizand atat rnateriale antiderapante, cat ~i fondanti chimici in
amestecuri omogene, iar tmpra~tierea acestora se realizeaza c~t mai unifonn pe suprafata partii
carosabile.
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai in amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaza in cazul
in care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai sciizute se va utiliza clorura de calciu
sau alte substante chimice care au un grad de coroziune redusa.
( 4) Utilizarea clorurii de sodiu f'ara ca aceasta sii fie amestecata cu inhibitori de coroziune sau
impreuna cu nisip sau alte materiale care prin actiunea de impra~iere pot produce deteriorrui prin
actiunea abraziva ori prin lovire ~i/sau infundare a canalizarii stradale este interzisa.
(5) Substantele utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii, ilnpotriva tnghettilui ~i pentru
combaterea fonnari i poleiului vor fi aprobate de autoritatea administratiei publice locale.
ART.52
Autoritatea administratiei publice locale TARLUNGENI sau operatorul au obligatia sa anunte
prin posturile de radio locale starea strazilor, locurile in care traficul este 1ngreunat ca unnare a
lucriirilor de curatare ~i transport al zapezii, strazile pe care s-a format poleiul, precum ~i orice alte
informatii legate de activitatea de deszapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurarii unei
circulatii in siguranta a pietonilor, a mijloacelor de transport in comun, a autovehiculelor care asigura
aprovizionarea ~i a celorlalte autovehicule.

SECTRJNEA a 5-a
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public
unititile de ecarisaj sau dtre instalatii de oeutralizare
ART.53

~i

predarea acestora catre

Consiliul local al comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV, cste responsabil de neutralizarea
cadavrelor de animate gasite pe aria administrativ-teritoriala a localita!ii, prin unitati de ecarisaj
autorizate, conform legislapei In vigoare.
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ART. 54
(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia de a colecta cadavrele de animale de pe
domeniul public ~i sale predea unitatii de ecarisaj care este abilitata pen1ru neutralizarea de~ewilor de
origine animala, in aria administrativ-teritoriala a localitatii, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
(2) Cadavrele de animate de pe domeniul public se transporta de catre operator in mijloace
auto special destinate ~i amenajate in acest scop care indeplinesc conditiile impuse de legislapa in
vigoare.

ART.SS
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum doua ore
de la semnalarea existentei acestora de catre populatie, reprezentanji ai operatorilor economici sau
institu!iilor publice, inclusiv in cazul autosesi.zarii ca urmare a activitatii cw·ente de salubrizare.

ART.56
Autovehiculele ~i containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul
public trebuie dezinfectate dupa fiecare transport In parte in locurile special amenajate pentru aceasta
opcratie.

ART.57
Personalul trebuie sa utilizeze echipament de protecjie ~i sa fie dotat cu rnijloace
corespunzatoare astfel incat sa nu vina in contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sa
aiba aviz medical prin care sa se confirme ca sunt indeplinite conditiile necesare, inclusiv vaccinarea,
daca este cazul, pentru prestarea acestei activitati.

ART.58
Se interzic abandonarea, ingroparea sau depozitarea
conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

de~euri1or

de origine animala in alte

ART.59
( l) Operatorul de salubrizare are obligatia sa tina o evidenja referitoare la de~eurile de origine
animala colectate, modul de transport, precum ~i documente doveditoare cu privire la predarea acestor
de~euri la unitatea de ecarisaj, daca nu realizeaza operatia de neutrali:zare.
(2) in cazul in care operatorul de servicii de salubrizare realizeaza neutralizarea de~eurilor de
origine animala provenite din gospodariile populatiei, acesta trebuie sa pastreze evidenjele cu privire la
tipuJ d~eurilor, cantitatea, documentele insotitoare, modul de neutralizare, data ~i. dupa caz,
~arja/lotul, precwn §i, pentru materiile sau produsele rezultate, destinatia, transportatorul §i
documentele insoptoare §i trebuie sa intocmeasca §i sa completeze registre in conformitate cu legislatia
in vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.
(3) Toate documentele se arhiveaza ~i se pastreaza conform dispozitiilor legate in vigoare.
Secfiunea a 6-a
Dezinsecfia, dezinfectia ~i deratizarea

ART. 60
Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice, operatorii economici, cetatenii cu
gospodarii individuate ~i asocia?ile de proprietari/locatari au obligatia de a asigura executarea
tratamentelor pentru combaterea artropodelor ~i rozatoarelor purtatoare de maladii transmisibile §ilsau
generatoare de disconfort din spatiiJe pe care le detin cu orice titlu, la frecventa prevazuta la art. 63 ~i

64.
ART. 61
( 1) in vederea realiz.Arii unor tratamente eficiente de dezinsectie ~i deratizare, operatorul care are
contract de delegare sau hotarare de dare in administrare pentru acesta activitate a serviciului de
salubrizare, impreuna cu autoritatea administratiei publice locale de la nivelul unitatii administrativteritoriale intocmesc, anual, un program unitar de actiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:
a) tipul de vectori supu~i tratamentului;
b) perioadele de executie;
c) obiectivele la care se aplica tratamentele.
(2) Perioada de executie a tratamentelor se decaleaza de comun acord cu a\ltoritatea
administratiei publice locale, in cazul In care se inregistreaza conditii meteo nefavorabile.
(3) Obiectivele din programul unitar de actiune la care se aplica tratamentele sunt:
a) spatiile deschise din domeniul public ~i privat al localitatii;
b) spatiile deschise ale persoanelor fizice ~ijuridice;
c) spatiik comune inchise ale cladirilor persoanelor fizice ~i persoane1or juridice ( casa
scarii, subsol ~i alte asemenea);
d) ci'iminele ~i canalele aferente retelelor tehnico-edilitare.
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(4) Toate persoanele fizice ~i juridice din unitatea administrativ-teritoriala au obligatia sa
asigure, 1n perioada de executic a tratamentelor, acccsul la obiectiveJe din programul unitar de ac?une
aflate in administrarea/proprietatea acestora.
(5) Plata operatiunilor de dezinsectie ~i deratizare pentru tratamentele executatc la obiectivele
prevazute In programul unitar de actiune se face in baza documentelor de lucru conf1m1ate de catre:
a) reprezentantii autoritatii administratiei publice locale penlru spatiile deschise din
domeniul public ~i privat al unitatii administrativ-teritoriale;
b) reprezentantii autoritatii administratiei publice locale pentru spatiile deschise din
proprietatea privata a persoanelor fizice ~i juridice, in cazul in care tratamentele de dezinsectie pentru
combaterea tantarilor se executii de pe aliniamentul strada] al cailor pubJice cu utilaje de mare
capacitate generatoare de ceata rece sau calda montate pe autovehicule;
c) persoanele fizice, reprezentantii persoanelor juridice sau reprez.entanpi asociatii de
proprietari/locatari, dupa caz, pentru spatiile deschise din proprietatea acestora, in cazul executarii
tratamentelor de dezinsectie cu aparate portabile, precum ~i pentru tratamentele de deratizare;
d) reprezentantii institutiilor publice din subordinea autorita}ilor administratiei publice
locaJe pentru spatiile comune tnchise ale cladirilor acestora; in cazul In care nu este posibila prezenta
unui reprezentant al institutiei publice documentul de lucru se confinna de catre reprezentantul
autoritatii administratiei publice locale;
e) persoanele fizice, reprezentantii persoanelor juridice sau reprezentantii asociaP.ilor de
proprietari/locatari, pentru spapile comune inchise ale cladirilor acestora; In cazul In care nu este
posibita prezenta unui reprezentant al asociatiei de proprietari documentul de lucru se confirma de
catre reprezentantul autoritat:ii administratiei publice locale;
f) reprezentantii administratorilor retelelor tehnico-edilitare sau reprezentantii autoritatii
administratiei publice locale pentru ciiminele ~i canalele aferente retelelor; autoritatea administra}iei
publice locale are obligatia sa solicite prezenta reprezentantilor respectivi in vederea asigurarii
accesului la obiectivele supuse tratamentului.
(6) Finantarea ~i decontarea cheltuieJilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul
unitar de actiune se asigura de catre autoritatea administratiei pubtice locale In baza documentelor de
lucru prevazute la alin. (5) lit. a), b), d) ~i f), precum ~i m baza documentelor de lucru confinnate de
reprezentantii institutiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsectie, dezinfeqie
~i deratizare executate, lmpotriva oricarui vector sau agent patogen, In spatiile inchise ale cladirilor
institutiilor respective.
(7) Contravaloarea tratamentelor corespWlzatoare obiectivelor din programul unitar de actiune ~i
confinnate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevhute la alin.
(5) lit. c) ~i e), se suporta de aceste persoane sau de catre autoritatea administrapei publice locale in
baza hotararii de aprobare adoptate de consiliul local TARLUNGEN1.
(8) Contravaloarea tratamentelor executate in alte spatii incbise ale cladirilor persoanelor fizice
saujuridice, ale cladirilor institutiilor publice, altele decat cele din subordinea autoritatii administratiei
publice locale, precum ~i orice alte tratamente suplimentare ori impotriva altor vectori ~i agenti
patogeni fata de cele/cei prevazuti in programul unitar de actiune se factureaza de operator in baza
documentelor de lucru confumate de beneficiari ~i se suporta de catre ace~tia.

ART.62
(l) Dezinsectia se efectueaza in:
a) cladiri ale unitatilor sanitare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
b) clad.iri ale institu1iilor publice, altele decat unitiitile sanitare;
c) spatiile comune inchise din cladirile de tip condominiu (casa scarii, subsol ~i alte
asemenea) ale persoanelor fizice ~ijuridice, inclusiv asociatii de proprietari/locatari;
d) spatiile deschise din domeniul public ~i privat al unitapi administrativ-teritoriale:
terenuri ale institutiilor publice din subordine, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piete,
targuri, oboare, balciuri ~i alte asemenea;
e) spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice ~i juridice: terenuri ale
operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice ~i asociatiilor de proprietari/locatari, terenuri ale
institupilor publice, altele decat cele prevazute la lit. d);
f) cam.inele §i canalele aferente retelelor edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare
cu energie termica, telefonie, retele subterane de fibra optica ~i alte asemenea;
g) cladiri ale opcratorilor economici, cladiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din
imobile de tip condominiu;
h) subsoluri umede sau inundate;
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i) alte obiective identificate ca reprezentand focare de infestare ~i care pot pune in pericol
sanatatea oamenilor ~i a animalelor.
(2) Dezinfectia se efectueaza In:
a) incaperile din cadrul condominiilor prevazute cu tobogan, destinate colectarii de~eurilor
municipale;
b) sp$ile special amenajate pentru colectarea de~eurilor menajere;
c) mijloace de transport in comun;
d) cladiri ale institutiilor publice, ale operatorilor economici ~i ale persoanelor fizice;
e) locurile in care exista focare declarate care pun m pericol sanatatea oamenilor ~i a
animal elor.
(3) Deratizarea se efectue.aza la obiectivele 'in care:
a) este prevazuta operatiunea de dezinsectie;
b) este prevazut~ operatiw1ea de dezinfectie, cu exceptia mijloacelor de transport in comun;
c) sunt identificate focare de infestare sau conditii de dezvoltare a rozAtoarelor in spatiile
interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun in pericol sanatatea oamenilor ~i a
anirnalelor, inclusiv in zonele demolate ~i/sau nelocuite.

ART.63
(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea tfuilarilor se executa:
a) lunar, in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute tn programul unitar de actiune,
inclusiv camine §i canale aferente retelelor edilitare;
b) minimum 3 tratamente pe an §i ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune inchise ale
cladirilor, inclusiv rnetrou.
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsectia se executa:
a) trimestrial ~i ori de cate ori este nevoie, i'n spatiile inchise ale operatorilor economici cu
profil nealimentar, institutiilor publice §i spatiile comune lnchise ale cladirilor;
b) lunar §i ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil
alimentar §i ale unitaplor sanitare;
c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spapile cu destinatie de locuinta.

ART.64
Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa:
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar §i asociatiile de proprietari/locatari, eel
putin o data pe semestru §i ori de dlte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, eel putin o data pe trimestru §i ori de
cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
c) pentru spafiile deschise din domeniul public §i privat al unitatii administrativ~teritoriale
In conformitate cu prograrnul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 trat.amente pe an;
d) pentru persoanele fizice, fa solicitarea acestora sau ori de cfite ori este nevoie pentru
stingerea unui focar.

ART. 65
Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
ART. 66
Toate produsele folosite pentru efectuarea operajiunilor de deratizare, dezinsectie ~i dezinfectie
vor fi avizate de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide.

ART. 67
(1) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite, indiforent de destinatie, curti
~i/sau terenuri virane sau amenajate, unitatile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice,
institutiile publice, precum ~i unitatile care au in exploatare retele tehnico-edilitare sunt obligate sa
asigure efectuarea operatiunilor periodice de dezinsectie ~i deratizare ori pentru stingerea unui focar, in
spatiile depnute de acestea.
(2) Operatiunile de dezinsectie, dezinfectie ~i deratizare se presteaza numai de catre operatornl
licentiat de A.N.R.S.C. cfiluia i-a fost atribuita activitatea in gestiune directa sau delegata de catre
unitatea administrativ-teritoriala, In conditiile legii.
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie ~i/sau
dezinfectie au obligajia sa permita accesul operatorului In locurile unde urmeaza sa se realizeze
operajia ~i sa mentina spatiile pe care le au in proprietate salubre, luand masuri de evacuare a tuturor
reziduurilor solide, de spa.tare a incaperilor in care se efectueazA colectarea de~eurilor, de eliminare a
apei stagnate, de curatare a subsolurilor, de punere In ordine a depozitelor de materiale i?i de remediere
subsoluri
a defectiunilor tehnice la instalafiile sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea apei
~i/sau pe terenurile detinute.

m
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ART. 68
Operatorul care presteaza activitatea de derati:zare, dezinfectie ~i/sau dezinsectie are unnatoarele
obligapi:
a) inainte de inceperea operatiunii de dezinsecjie sau deratizare la obiectivele din
programul unitar de acjiune, sa notifice, in scris, autoritatea adrninistrafiei publice locale ~i sa aduca la
cuno~tinta populatiei, prin mass-media, cu eel putin 7 zile inainte, unnatoarele:
1. tipul operatiunii ce urmeaza a se efectua;
2. perioada efectuarii tratamentelor;
3. substantele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
4. masurile de protectie ce trebuie luate, in special cu referire la copii, batrani, bolnavi,
albine, animale ~i pasari;
b) sa stabileasca, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data ~i ora inceperii
tratamentelor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare in spatiile inchise ~i pe suprafetele detinute de
acestea ~i sa cornunice acestora gradul de toxicitate a substantelor utilizate ~i masurile de protecpe ce
trebuie luate;
c) inainte de inceperea operajiunii de deratizare, dezinfecpe sau ·deratizare in spatiile
inchise ale operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor fizice ~i asociatiilor de
proprietari/locatari, sa infonneze beneficiarul cu privire la substantele utilizate ~i masurile de protectie
ce trebuie luate §i sa stabileasca, de comun acord cu acesta, data ~i intervalul orar de efectuare a
tratamentelor;
d) sa solicite la terminarea operatiunii confirmarea efectuarii tratamentelor, prin incheierea
unui document de lucru.
ART.69
in cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice refuza sa permit! accesul pe
proprietatea acestora pentru efectuarea operatiunilor periodicc de dezinsectie ~i deratizare ori pentru
stingerea unui focar, operatorul are obligatia sa anunte autoritatea administratiei publice locale pentru
luarea masurilor legate.
ART.70
(1) in cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o dauna imediata, vizibila,
proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi menJionat in documentul de lucru ~i va fi comunicat in mod
expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata
§i sanatatea oamenilor ~i vietuitoarelor.
(2) Operatorul nu este exonerat de raspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor
~i vietuitoarelor, aJtele decat cele pentru care se aplica tratamentul, daca s-au utilizat substan1e
periculoase pentru ace§tia, daca nu s-au luat masurile necesare informarii populatiei sau tratamentul
este ineficient.
CAP. III

Drepturi ~i obligafii
SECTIUNEAl
Dreptmile ~i obligafiile operatorului serviciului de salubrizare
ART. 71
(1) Operatorul care are contract de delegare sau hotarllre de dare in administrare pentru
una/unele sau pentru toate activitatile serviciului de salubrizare, va actiona pentru implicarea
detinatorilor de de~euri in gestionarea eficienta a acestora ~i transfonnarea treptata a producatorilor de
de~euri In "operatori acti""Vi de mediu", eel pujin la niwlul habitatului propriu.
(2) Autoritatile administrapei publice locale TARLUNGENI are obligatia sa lnfiinteze sistemul
de colectare separata ~i sii se implice in instruirea populatiei privind conditiile de mediu, impactul
de~eurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate w1itaji)e de invaiamant pe care le gestioneaza.
(3) Operatorul vor asigura condit.iile rnateriale pentru
realizarea colectarii separate, in
paralel cu infonnarea ~i con~tientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de de~euri care se depun in
recipientele de colectare.
ART. 72
Drepturile ~i obligatiile operatorului, care are contract de delegare sau hotarare de dare in
administrare pentru una/unele sau pentru toate activitatile serviciului de salubrizare, se consti.tuie ca un
capitol distinct in cadrul:
a) hotararii de dare in administrare a serviciului de salubrizare;
b) regulamentului propriu al serviciului de salubrizare;
c)contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatod.
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ART. 73
Operatorii serviciului de salubrizare au urmatoarele drepturi:
a) sa mcaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator
tarifului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, deterrninat 1n conformitate cu normele
metodologice elaborate ~i aprobate de A.N.R.S.C.;
b) sa asigure echilibrul contractual pe durata pentru care are hotarare de dare in administrare sau
contract de delegare a gestiunii;
c) sa solicitc ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a prejurilor ~i tarifelor din
economic;
d) sa propuna modificarea tarifului aprobat 1n situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului
contractual;
e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utiliz.atorii din raz.a unitapi
administrativ-teritoriale TARLUNGENI, judetul BRA~OV, pentru care are hotarare de dare In
administrare sau contract de delegare a gestiunii;
f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale
TARLUNGENI, judeµd BRA$0V;
g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, tarn plata vreunei penalizari, cu un preaviz
de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii;
h) sa so1icite recuperarea debitelor in instanta;
i) alte drepturi prevazute in hotararea de dare in administrare sau in contractul de delegare a
gestiunii a serviciului de salubrizare.
ART. 74
Operatorul serviciului de salubrizare are urmatoarele obligat.ii:
a) sa tina gestiunea separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste
In concordant! cu cheltuielile efectuate;
conform prevederilor contractuale ~i cu
b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare,
respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor ~i normativelor tehnice in vigoare;
c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din
culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de
protectie instituite, conform prevederilor Jegale;
d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului ~i sa acorde
bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului sub parametrii de
calitate ~i cantitate prevazuti in contractele de prestare;
e) sa fumizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., inforrnatiile
solicitate ~i sa asigure accesul la documentelc ~i documenta\iile pe baza c!rora presteaza serviciul de
salubrizare, 1n condiliile legii;
f) sa 1ncheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatata in
desfrt~urarea activitatilor;
g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile ~i licentele necesare prestarii activitiitilor
speci:fice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;
h) sa respecte angajamentele fata de utilizatori luate prin contracte1e de prestare a serviciului de
salubrizare;
i) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale
TARLUNGENI, judetul BRASOV, pentru care are hotarare de dare In administrare sau contract de
delegare a gestiunii, sa colecteze intreaga cantiiate de de§euri municipale ~i sa Jase in stare de curatenie
spatiul destinat depozitarii recipientelor de colectare §i domeniul public;
j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente ~i/sau
containere In cantitati suficiente, cu
respcctarea normelor in vigoare;
k) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu
~i fara contracte de prestari servicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local pe baza
taxelor locale instituite in acest sens;
1) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotArarea de dare In administrare sau in
contractul de delegare a gestiunii ~i precizati in caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, sa
1mbw1atateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate;
conduca la reducerea costurilor
m) sa aplice metode perfonnante de management, care sa
specifice de operare;
n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectarii separate, in conditiile stabilite de
prezentul regulament;
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o) sa verifice starea tehnica a recipientelor de colectare ~i sa le inlocuiasc! pe cele care prezinta
defectiuni sau neetan~eitati in maximum 24 de ore de la sesizare;
p) sa asigure curatenia ~i igiena cailor publice, a statiilor mij loacelor de transport In comun;
q) sa asigure curatarea ~ transportul zapezii de pe caile pubJice, din statiile mijloacelor de
transport in comun, de la trecerile de pietoni semnaliz.ate ~i sa le mentina in functiune pe timp de polei
sau de inghet
r) sa asigure des:Ia~urarea corespunzatoare a openqiunilor de dezinsectie ~i deratizare conform
programului unitar de actiune aprobat de autoritatea administratiei publice locale;
s) sa factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
~) sa infiinteze activitatea de dispecerat ~i de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de
functionare pennanent;
intr-un registru ~i sa ia
t) sa inregistreze toate rec\amatiile ~i sesizarile utiliz.atorilor
masurile de rezolvare ce se impun. in i:egistru se vor consemna numele ~i prenumele persoanei care a
reclamat ~i ale celei care a primit reclamatia, adresa reclamantului, data ~i ora reclamajiei, data ~i ora
rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise
operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;
Osa ?na evidenta gestiunii de§eurilor §i sa raporteze periodic autoritatilor cornpetente situapa
confonn reglementarilor in vigoare;
u)alte obligapi prevazute in hotardrea de dare in administrare sau i'n contractul de delcgare a
gestiunii a serviciului de salubrizare.
SECTIUNEA a 2-a
Drepturile ~i obligafiile utilizatorilor
ART. 75
(J) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti ai
serviciului de salubrizare.
(2) Dreptul, tara discriminare, de acces Ia sel'Viciul de salubriz.are, de utilizare a acestuia,
precum ~i la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
ART. 76
Utilizatorii au unnAtoarele drepturi:
a) sa uti1izeze, liber §i nediscriminatoriu, serviciul de salubriz.are, in conditiile contractului de
prestare;
b) sa solicite §i sa primeasca, in conditiile legii ~i ale contractelor de prestare, despagubiri sau
compensatii pentru daunele provocate tor de catre operator prin nerespectarea obligatiilor contractuale
asumate ori prin prestarea unor servicii inforioare, calitativ §i cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti
prin contract sau prin nonnele tehnice ill vigoare;
c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale $i celei cornpetente orice deficiente
constatate in sfera serviciului de salubriz.are $i sa faca propuneri vizand lnlaturarea acestora,
lmbunatatirea activitatii $i cre~terea calitatii serviciului;
d) sa se asocieze in organiz.atii neguvernamentale pentru apararea, promovarea $i sustinerea
intereselor proprii;
e) sa primeasca $i sa utilizeze informajii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate In
legatura cu acest serviciu de catre autoritatiJe administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator,
dupacaz;
f) sa fie consultap, direct sau prin intennediul unor
organiz.api neguvernamentale
reprezentative, u1 proccsul de elaborare ~i adoptare a deciziilor, strategiilor $i reglementarilor privind
activitatile din sectorul serviciului de salubrizare;
g) sa se ad.reseze, individual ori colectiv, prin interrnediul unor asociatii reprezentative,
autoritatilor administrajiei pub lice locale sau centrale ori instantelor judecatore~i, in vederea prevenirii
sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect.
h) sa li se presteze serviciul de salubrizare In conditiile prezentului regulament, al celorlalte acte
nonnative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;
i) sa conteste facturile cand constata incalcarea
prevederilor contractualc;
j) sa primeascii rlispuns in maximum 30 de zile la
sesizarile adresate operatorului sau
autoritatilor administratiei publice locale ~i centrale cu privire la neindeplinirea unor conditii
contractuale;
k) sa fie dotati de administratia pub\ica locala a comunei TARLUNGENI, in conditiile
prezentului regulament, cu recipicnte de colectare adecvate mijloacelor de incarcare ~i de transport
ale acestora;
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1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubri7..are ~i de utilizare a
acestora;
m) alte drepturi prevazute in hotararea de dare madministrare a serviciului de salubrizare.

ART.77
Utilizatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului regulament propriu ~i clauzele contractului de prestare a
serviciului de salubrizare;
b) sa achite in tennenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului
de prestare a serviciului de salubrizare, sau sa achite taxa de salubrizare aprobat:a de autoritatea
administratiei publice locale in cazul in care beneficiaza de prestarea activitajii Iara contract;
c) sa asigure accesul utilajelor de cotectare a de~euriJor la punctele de colectare;
d) sa execute operatiunea de colectare In recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare,
m confonnitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei publice locale. Fractiunea
umeda a de~eurilor va fi depusii in saci de plastic ~i apoi in recipientul de colectare;
e) sa colecteze separat, pe tipuri de materiale, de~eurile reciclabile rezultate din activitatile pe
care le des:ta~oara, in recipiente diferite inscriptionate corespunzator ~i amplasate de operatorul
serviciului de salubrizare in spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;
f) sii ap1ice masuri privind deratizarea ~i dezinsegia, stabilite de autoritatea locala ~i de directia
de sanatate publica teritoriala;
g) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari
prevhute in programe1e de reabilitare, extindere ~i modemizare a infrastructurii tebnico-edilitare;
h) sa respecte nonnele de igiena ~i sanatate publica stabilite prin actele nonnative mvigoare;
i) sa incheie contracte pentru prestarea unei activitiiti a serviciului de salubrizare numai cu
operatorul caruia autoritatea administrajiei publice locale i-a atribuit, in gestiune directa activitatea
respectiva;
j) sa rnentina in stare de curatenie spatiile in care se face coJectarea, precum ~i recipienteJe in
care se depoziteaza de§eurile municipale in vederea co1ectarii;
k) sa execute operatiunea de deversare/abandonare a de§euriJor 'in recipiente1e de colectare in
conditii de maxima siguranta din punctul de vedere al sanat:atii populatiei ~i al protectiei mediului,
astfel in.cat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut ~i raspandirea de de~euri;
1) sa nu introduca in recipientele de colectare d~euri din categoria celor cu regim special
(pericu1oase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau
curatarea §i 'intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul
unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritAJile de mediu;
m) sa asigure curatenia incinteJor proprii, precwn ~i a
zonelor cuprinse intre imobil ~i
domeniul public (pana la limita de proprietate); autoritati1e administratiei publice locale se vor ingriji
de salubrizarea spatiilor atlate in proprietatea publica sau privata a lor;
n) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au 1n folosinta din domeniul public, daca
este cazul, ~i sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uJeiurilor, carburantilor ~i
lubrifiantilor sau de lichide rezultate din spalarea autovehiculelor;
o) sa nu arunce de§euri ~i obiecte de uz casnic pe strazi, in parcuri, pe terenuri virane sau in
locuri publice;
p) sa depuna hartiile §i resturile marunte de ambalaje
care se produc cu ocazia utilizarii
mijloacelor de transport ~i a activitatii desfa§urate pe strazile localitatii in co§urile de hartii amplasate
de operator de-a lungul strazilor ~i In alte asemenea locuri;
q) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe poqiunea
din dreptul condominiului, gospodariei §i a locurilor de parcare pe care le folosesc;
r) sa 1ndeparteze zapada ~i gheata de pe trotuarcle din
dreptul imobilelor in care locuiesc;
s) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete. targuri §i oboare, in parcuri, locuri de
joaca pentru copii ~i In alte locuri publice;
~) alte obligatii prevazute in hotararea de dare in adrninistrare a serviciului de salubrizare.

CAP.IV
Determioarea caotitii.plor ~i voJumului de Jucrihi prestate

ART.78
(1) La incheierea contractului de prestiiri servicii, operatorul au obligatia de a mentiona in
contract cantitajile de de§euri ce unneaza a fi colectate.
(2) in cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care detin in proprietate
gospodarii individuate, contractul se 1ncheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acela~i
cod po~tal.
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(3) in cadrul contractelor iucheiate cu utiliz:atorii se vor stipula standardele, normativele ~i
tarifele legale, valabile la data ln.cheierii acestora.
( 4)Contractele de prestari servicii se vor 1ncheia cu unnatoarele categorii de utilizatori:
a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;
b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;
c) operatori economici;
d) institutii publice.
ART. 79
(1) in vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea
separata a de~eurilor menajere ~i similare provenite de la producru.orii de de~euri, operatorul iropreuna
cu autoritatile administratiei publice ale unitatilor administrativ-teritoriale vor stabili pe baza de
masuratori .compozitia ~i indicii de generare a acestor de~euri, pe categorii de de~euri ~i tipuri de
materiale.
(2) Pentru de~eurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de de~ewi produse, tipul
acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele
mentionate in autorizatia de rnediu eliberata de autoritiitile competente.
(3) Detenninarea cantitatilor de de~euri primite la instalatiile de tratare, respectiv eliminare se
face numai prin cantarire.
(4) Pentru de~eurile din constructii provenite de la populatie, determinarea volumului acestora
se va face estimativ.
Art.80
(1) Pentru activitatile de maturat, spalat, stropit ~i intretinere a cailor pub1ice, cantitatea
prestatiilor se stabile~te pe baza suprafetelor, a volumelor, ~a cum acestea sunt trecute mcaietul de
sarcini.
(2) Pentru curatarea ~i transportul zapezii ~j al ghetii de pe caile publice ~i mentinerea in
functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, calculul se realizeaza pe baza suprafetelor
degajate, cantitiitilor calculate ~i a retetei de tratament preventiv 1mpotriva depwierii zapezii ~i a
fonnarii poleiului.
(3) Reprezentantul autoritiitii administratici publice va controla prin sondaj ~i/sau ca unnare a
sesizarilor venite din partea populatiei activitatea. depusa de operator, iar In cazul In care rezulta
neconformitati se lncheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea
necorespunzatoare a acesteia.
(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administratiei publice locale aplica
penalitatile men1ionate In hotararea de dare in administrare sau In contractul de delegare a gestiunii
tncheiat cu operatorul, acestea reprezentand unitiiti procentuaJe dio valoarea lunar! totala a
contractului.
Art.81
Pentru activitatea de dezinsectie, dezinfecpe ~i deratizare masurarea cantitapi prestatilor se face
ll1 functie de doz.a ~i de reteta utilizata pe unitatea de suprafata sau de volurn.

CAP.V
Indicatori de performanta ~i de evaluare ai serviciului de salubrizare
ART.82
(1) Consiliul local al comunei TARLUNGENI stabil~te ~i aproba valori)e indicatorilor de
perfonnanta ai serviciului de salubrizare ~i penalitatile aplicate operatorului tn caz de nerealizare, dupa
dezbaterea publics a acestora.
(2) Indicatorii de perfonnanta ai serviciului de salubriz.are se precizeaza in caietul de sarcini,
precum ~i mhotararea de dare in administrare sau tn contractul de delegare, dupa caz.
(3) Autoritatea administratiei publice locale TARLUNGENl este responsabila de stabilirea
nivelurilor de calitate a indicatorilor de perfonnanta ce trebuie lndeplinita de operator, astfel incat sa se
asigure atingerea ~i reaJizarea tintelor/obiectivelor conform legislatiei in vigoare din domeniul
gestionlirii de~euri Ior.
(4) Autoritatea administratiei publice locale TARLUNGENI aplica penalitati contracluale
operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de
eficienta ~i calitate la care s-a obligat ori nu respect.a indicatorii de perfonnanta ai serviciului.
ART.83
lndicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator pentru asigurarea
serviciului de salubrizare al comunei TARLUNGEN1 cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ;
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b) atingerea obiectivelor ~i tintelor pentru care autoritatea administratiei pub lice este
responsabila;
c) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adapt.area pennanenta la cerintele utilizatorilor;
e) exc1uderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;
f)respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului ~i al sanatatii
populatiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului ~i al sanatatii ~i
securitapi muncii.
ART. 84
Indicatorii de perfonnanta trebuie sa asigure evaluarea continua a operatorului cu privire la
unnatoarele activitati:
a) contractarea serviciului de salubrizare;
b) masurarea, facturarea ~i incasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatca serviciilor efectuate;
d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator ~i utilizator prin rezolvarea rapida ~i obiectiva
a problemelor, cu respectarea drepturilor ~i obligatiilor care revin fiecarei parp;
e)solutionarea mtimp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii adm inistrativ~
teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta;
h) atingerea tintelor privind gestionarea de~eurilor.

ART.85

in vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performantA, operatorul de salubriza.re trebuie sa
asigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigurarii colectarii separate a de~eurilor menajere ~i similare;
c) gradul asigurarii cu recipiente de colectare a producatorilor de de~euri;
d) evidenta clara ~i corecta a utilizatorilor;
e) inregistrarea activitlitilor privind masurarea prestatiilor, facturarea ~i 1ncasarea contravalorii
serviciilor efectuate;
f)mregistrarea reclamatiilor ~i sesiz.arilor utilizatorilor ~i modul de solutionare a acestora.

ART.86

conformitate cu competentete ~i atribupile legate ce le revin, autoritatile administratiei
publice centrale ~i locale, precum ~i A.N.R.S.C. au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legislatiei ~i a normelor emise de A.N.RS.C.;
b) modului de respectare ~i 'i'ndeplinire a obligatii1or contractuale asumate;
c)calitafii ~i eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in
contractele directe;
d) modului de administrare, exploatare, conservare ~i mentinere In functiune, dezvoltare ~i/sau
modemizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar·urban~
e) modului de formare ~i stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;
f) respectarii parametrilor ceruti prin prescripfiile tehnice ;>i prin norme rnetodologice.

in

CAP. VI
Raspunderi ~i Sancfiuni
ART.87
(1) Nerespectarea dispozitiitor prezentului regulament propriu atrage raspunderea disciplinara,
civila, contraventionala sau penalii, dupa caz, a persoanelor vinovate.
(2) Constituie contraventii ~i se sanctioneaza cu arnenda urmatoarele fapte:
2.1) refuwl utilizatorului de a incheia contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare
licentiat In aria pentru care are hotarare de dare in administrare sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la
1.000 lei;
2.2) neincheierea de catre persoanele fizice sau juridice de contracte cu operatorul serviciului de
salubrizare al comunei TARLUNGENI pentru tran.sportul molozului rezultat din lucrarile de
constructii la imobilele detinute de ace§tia, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 800 lei pentru
persoanele fizice ~i de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.
2.3) neincheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substantelor rezultate din
procesele de productie, substante periculoase sau toxice, cu societati specializate in c-01ectarea,
transportul, neutralizarea ~i depozitarea acestora, se sanctioneaza cu amendii de la 500 la 1.000 lei.
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2.4) neluarea masurilor de colectare in containere, neutralizarea ~i evacuarea pe rampe special
amenajate a de~eurilor ~i reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grasimilor, solventilor, vopselelor,
detergenjilor, produselor petroliere ~i a altor substante chimice care rezulta din procesele tehnologice,
la diferite obiective, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei.
2.5) Evacuarea in locuri virane, pe domeniul public sau privat al comunei, de reziduuri sau
substante toxice, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei.
2.6) Nesalubrizarea in acee~i zi a domeniului public sau a zonei Wlde se ex.ecuta lucrari de
construcfii, reparatii sau interventii la retelele de utilitati, indiferent daca lucrarea este terminata sau
continua In zilele unnatoare, pana la finalizare, se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1.000 lei.
2.7) Abandonarea de~eurilor ~i a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunica1ie, in locuri
publice sau pe orice terenuri virane de 18.nga caile de comunicatie, apartinand domeniului public sau
privat al municipiului sau aflate in proprietate privata, se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1.000 lei
pentru persoane fizice ~i de Ia 1.500 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
2.8) Depozitarea de~eurilor rezultate din activitatile economice sau din demolari de constructii
in sau langa recipientii amplasati pe platformele de prccolectare ale de~eurilor menajere de pe
domeniul public, se sanctioneaza cu amenzi de la 50 la 1.000 lei.
2.9) Neluarea masurilor de acoperire ~i etan~eizare a autovehicolelor de transport a de~eurilor
menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de constructii sau a
diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumegu§, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a evita
pierderea §i impra~erea acestora pe caile publice se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1.000 lei.
2.10) Depozit~ea sau impr~ierea resturilor menajere ~i a altor d~euri lfulga containerele ori
recipientele de gunoi amplasate pe platform.ele de precolectare, sau in alte locuri decat cele amenajate
in acest scop ~i introducerea In recipientii colectori de de~euri menajere a de~eurilor rezultate din
ingrijiri medicale, inclusiv la domiciliu, se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 800 lei.
2.11) a) folosirea altor recipienti decat cei destinati special pentru acest scop, utilizarea de
recipienti tara capac sau degradati, din care se scurg de~euri, mentinerea pubelelor, sacilor cu de~euri,
resturilor veget.ale sau altor de§euri pe domeniul public in alte zile dec~t cele programate pentru
colectarea de§eurilor, se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 500 lei.
b) depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curatarea gradinilor ~i
curtilor
a contra.eta cu operatorul de salubrizare transportul acestora, se sanctioneaza cu amenda de
la 100 la 500 lei. Exceptie: programul periodic stabilit de Primarie pentru colectarea de~eurilor
vegetale precolectate din curti ~i gradini.
2.12) lipsa co~urilor pentru hartii in fata sediilor agentilor econo1nici ~i de la bancomatele
bancilor comerciale, ~i negolirea acestora dupa umplere, se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 200 lei;
2.13)a) introducerea de de~euri menajere in recipientii pentru coJectarea de~eurilor stradale sau
in co~uri stradale, amplasate de operator pe domeniul public, se sanctioneaza cu amenda de la 25 la
200 lei.
b) introducerea tn recipientii destinati colectarii selective a altor tipuri de de~euri, se
sanctioneaza cu amenda de la 25 la 500 lei.
c) degradarea recipientilor pentru colectarea de§eurilor stradale, utilizati de operator,
amplasati pe domeniul public, se sanctioneaza cu amendii de la 100 la 800 lei;
2.14) blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare ~i transport a
de~eurilor menajere la recipientii amplasati pe platformele de precolectare de pe domeniul public, se
sanciioneazA cu amenda de Ia 25 la 500 lei.
2 .15) neintretinerea trotuarului prin maturare din fata imobilelor (case, blocuri, spatii
comerciale, unitati de alimentatie publica, sediile agentilor economici, institutii, etc.), nelndepartarea
buruienilor, a florei spontane care cre~te pe 1anga imobile, 1mprejmuiri ale acestora (de ex. garduri),
deversarca de pe trotuar pe partea carosabila a de~eurilor stt·adale, neindepartarea turjurilor de pe
acoperi~uri, necuratarea zapezii sau a ghefii de pe trotuarele ~i rigoleJe din fata imobilelor dupa
depunere, precum ~i arwlcarea acestora. din curti pe strazi, de catre proprietarii sau detinatorii
imobilului se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 300 lei pentru persoanele fizice $i de la 200 la 500 lei
pentru persoanele juridice.
2.16) nepenniterea accesului personalului operatorului caruia Primaria i-a atribuit activitatea de
derati:zare, dezinsecpe ~i/sau dezinfectie, In locurile unde urmeaza sa se realizeze operatia, se
sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei.
2.17) schimbarea destinatiei zonelor verzi, a spatiilor de joaca pentru copii, a bazelor sportive §i
tmprejmuirea domeniului public, Ia.rli autorizatie se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei
pentru persoanele fizice §i de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

rara
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2.18) deteriorarea spatiilor verzi sau a plantatiilor de orice fel prin smulgere, rupere, raiere,
calcarea sau efectuarea de taieri neautorizate de arbori, din zooele apartinand domeniului public, se
sanqioneaza cu amenda de la 200 la 1.500 lei.
2 .19) aprinderea sau 1ntretinerea focului pe domeni ul public, in piete, aprinderea l?i arderea
de~eurilor menajere de orice fel in curp sau pe alte terenuri private, !ara respectarea masurilor legale
de prevenire a incendiilor se sanctioneazA cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei.
2.20) aprinderea ~i/sau arderea de~eurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere
a de~eurilor vegetale rezultate de la operatiunile de curatare a spatiilor verzi, arbu~tilor, arborilor etc se
sanctioneazii cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
2.21) utilizarea tru-a contract de prestare a serviciului de salubrizare sanctioneazA cu amenda de
la 500 lei la 1.000 lei;
2.22) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor ~i a
dotarilor aferente sistemului de salubrizare se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la l .000 lei;
2.23) nerespectarea de catre utilizatorii directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare a
asigurarii precolectarii separate, in recipientele asigurate de operatorul scrviciului, distinct
inscriptionate ~i amplasate in spatii special amenajate, a de~eurilor pe care le-au generat in propria
gospodarie sau ca unnare a activitatilor lucrative pe care le desra§oara se sanctioneaza cu amendi de la
100 lei la 300 lei;
2.24)spalarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public se sanctioneaza cu amenda de
la 25 la 500 lei.
2.25) efectuarea unor lucrari de reparatii la autovehicule sau alte utilaje ascmi:inatoare pe
domeniul public ~i/sau murdarirea spa~iilor publice ca unnare a acestor activitati, se sanctioneaza cu
amenda de la 25 la 500 lei.
2.26) a) necuratarea rotilor mijloacelor de transport la intrarea pe dnimurile publice de pe
~antiere de constructii sau terenuri agricole se sanctioneaza cu an1enda de la 25 la 500 lei;
b) murdarirea domeniului public ca unnare a activitatilor de incarcare - descarcare a
mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul m timpul transportului de materiale de
constructie, plimant sau alte materiale, se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 800 lei;
c) neimprejmuirea cu panouri de protectie a organizarilor de ~antier ~i amplasamentelor pe
care se executa lucrari de construqii sau interventie la dotarile tehnico - edilitare, se sanctioneaza cu
amenda de la 25 la 1.000 Tei ;
d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public se sanctioneaza cu
amenda de la 25 la 500 lei;
2.27) Aruncarea hartiilor, ambalajelor, tigarilor sau a cojilor de seminte de catre pietoni sau din
autotmisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 500 lei.
(3) lncalcarea prevederilor prezentului Regulament propriu poate duce la aplicarea prevederilor
Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare, republicata referitoare la
raspunderi ~i sanctiuni. Acestea se pot completa cu prevederile Ordonantei Guvemului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu completari ~i modificari prin Legea nr.
180/2002, cu completarile §i modificarile ulterioare.
CAP. Vll
Dispozifii tranzitorii ~i finale

ART.88
( 1) Consiliul Local al comunei TA RLUNGENI, a elaborat ~i va aproba prezentul regulament
propriu in confonnitate cu regularnentul cadrul al serviciului de salubrizare tinand cont de
particularitatile locale ~i de interesele actuate ~i de perspectiva ale comunitatii locale TARLlJNGENL
(2) Indicatorii de perfonnanta ai serviciului au fost supu~i dezbaterii publice ~i aprobap de
Consiliul Local al comunci TARLUNGENI prin HCL nr........... I .................
(3) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se face de catre primar ~i/sau
imputernicitii acestuia ~i de lmputernicitii pre§edintelui A.N.R.S.C.
ART.89
(1) In cadrul contractelor 'incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele ~i
tarifele legale, valabile la data incheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri ~i la actele
nonnative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului ~i al sanatatii publice.
(2) Contractele de presrari servicii se vor incheia cu uan~toarele categorii de utilizatori:
a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;
b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;
c) operatori economici;
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d) institutii publice.

ART.90
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comun itare de Utilitati Publice va
controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 91
(1) Prevederile prezentului regulament-propriu vor fi actualizate in functie de modificarile de
natura tehnica, tehnologica ~i legislativa, prin hotarare a Consiliului local al comunei TARLUNGENI.
(2) Modul de contractare, facturare $i pJatA a contrava1orii serviciuJui de sa1ubrizare este
prezentat in anexa la prezentul regulament
(3) Anexa face parte integranta din prezentul regularnent.
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Anexa la Regulamentul serviciului public de salubrizare

INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru serviciul public de salubrizare, activitatile de colectarea separatii §i transportul
separat al de~eurilor municipale ~i al de~eurilor similare provenind din activitati
comerciale din industrie §i institufii, inclusiv fractii colectate separat, Iara a aduce
atingere Ouxului de d~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii §i acumulatori;
colectarea §i transportul de§eurilor provenite din 1ocuinte, generate de activitati de
reamenajare ~i reabilitare interioari ~i/sau exterioari a acestora; colectarea cadavrelor
animalelor de pe domeniul public §i predarea acestora dtre unitaple de ecarisaj sau catre
instalafiile de neutralizare, al comunei TARLUNGENI, judetul B1·a~ov

Nr.
crt.
I.
1.1.

1.2.

Trimestrul
III
II

I
INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
CONTRACTAREA SERVICJILOR DE SALUBRIZARE
a) numarul. de contracte incheiate raportat la numarul 100%
100%
100%
de solicitari, pe categorii de utilizatori
100%
b) procentul de contracte de la lit. a) mcheiate in mai 100%
100%
putin de 10 zile calendaristice
c) numarul de solicit!ri de modificare a prevederilor 95%
95%
95%
contractuale, raportate la numarul total de solicitari
de modificare a prevederHor contractuale, rezolvate
1n lOzile
95%
d) nwnarul de solicit!ri de imbunatatire a 95%
95%
parametrilor de calitate ru activitatii prestate,
rezolvate, raportat la numarul total de cereri de
imbunatatire a activitatii, pe categorii de activita\i
MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTA1E
100%
a) numarul de recipiente de precolectare asigurate pe 100%
100%
tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la
nwnarul total de solicitari
b) numarul de reclarnatii rezolvate privind cantitat:ile 90%
90%
90%
de servicii prestate, raportat la numarul total de
reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe
tipuri de activitati ~i categorii de utilizatori
c) ponderea din numarul de reclamatii de la lit. b) 1%
1%
1%
care s-au dovedit justificate
d) procentul de solicitari de la lit. c) care au fost 95%
95%
95%
rezolvate in mai pu\in de 5 zile lucratoare
. . din partea agentilor de 9%
e) numarul de ses1zan
9%
9%
protectia mediului raportat la numW total de
sesizari din partea autoritatilor centrale ~i locale
f) numarul anual de sesizari din partea agentilor de 9%
9%
9%
sanatate publica raportat la numarul total de sesizari
din partea autoritatilor centrale ~i locale
37%(2019)
38%(2019)
39%(2019)
g) cantitatea de de~euri colectate selectiv raportata la 42%(2020)
45%(2020)
4&%(2020)
52%(2021)
55%(2021)
59o/o(202 l)
cantitatea totala de de~euri colectate
69%(2022)

IV

Total
an

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

90%

90%

1%

1%

95%

95%

9%

9%

9%

9%

70%(2022)

50%(2020)
60%(2021)
7()%(2022)

h) cantitatea totala de de~euri sortate ~i valorificate, 40%
raportata la cantitatea totala de de~euri colectate
i) penalitatile contractuale totale aplicate de

40%

40%

INDICATORI DE PERFORMANTA

-

62'Yo(2022)
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(l5,,o(2022l

40%

40%

40"/o(2019}
50%(2020)
60%(2021)

40%(2019)

autoritatile administratiei publice locale,
raportate la valoarea prestatiei, pe
activitati:
- cantitatea de de~euri colectate selectiv raportata
la cantitatea totala de de~euri colectate
- Colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare
~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public ~i predarea acestora catre unitatile de ecarisaj
sau catre instala\iile de neutralizare
j) cantitatea totala de de~euri colectate pe baza de
contract raportara la cantitatea totala de de~euri
colectata
k) cantitatea totala de de~euri colectate din locurile
neamenajate, raportata la cantitatea totala de de~euri
colectate
1) numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea
activitatii prestate, raportat la numarul total de
reclamat].i privind calitatea activitatii prestate:
1.1) colectarea separata ~i transportul separat al
de~eurilor municipale ~ al de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~1 electronice, baterii ~1 acumulatori
[persoane fizice - populatie] (al ti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
1.2)colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%

35%

35%

35%

35%

35%

95%

95%

95%

95%

95%

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
(95%]
(95%)

95%
(95%)
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
(95%]
(95%)

95%
(95%)
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

1%

1%

1%

1%

1%

40%

40%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

47o/o(2019)
57%(2020)

49%(2019)
62%(2020)

53%(2019)
73o/o(2ll20)

55%(2019)
75%(2020)

55%(2019)
75%(2020)

100%

100%

100%

100%

100%

populaiia-persoanele :fizice);
l.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice).
m) ponderea din numarul de reclamatii de la pct. 1)
care s-au dovedit justificate
n) procentul de solicitari de la lit. m) care au fost
rezolvate In mai putin de doua zile calendaristice
o) valoarea aferenta activitatii de colectare a
de~eurilor totala f acturata, raportata la valoarea totala
rezultata din valorificarea de~eurilor reciclabile
p) Obligatii anuale privind nivelul de pregatire pentru
reutilizare, reciclare ~i alte operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere
care utilizeaza de~euri pentru a inlocui alte materiale,
ale persoanele juridice pe numele carora sunt emise
autorizatiile de constructie/desfiin\are
q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
32/37

public ~i predarea acestora catre Wlita1ile de ecarisaj
sau catre instalatiile de neutralizare
r) Cantitatea de
de~euri de hartie, metal, plastic
~i sticla din de~eurile municipale, colectate separat,
ca procentaj din cantitatea totala generata de deseuri
de hartie, metal, plastic ~1 sticla din deseurile
municipale. Cantitatea
de
de~euri
de
hartie, metal, plastic $i sticla din de$eurile
municipale, colectate separat reprezinta cantitatea
accptata intr-un an calendaristic de catre statia/statiile
de~euri
de sort.are. Cantitatea totala generata de
de hartie, metal, plastic $i sticla din d~eurile
municipale, se calculeaza pe baza determinarilor de
compozitie realizate de catre operatorul de
salubrizare. in lipsa determinarilor de compozitie a
de$eurilor municipale, cantitatea
de
de$euri
de hartie, metal, plastic $i sticla din de$eurile
municipale se considera a fi 33%.
s) Cantitatea totala de de$euri provenite din locuinte
generate de activitati de reamenajare $i reabilitare
interioara $i/sau exterioara a acestora, predata pentru
reutilizare, reciclare ~i alte operatiuni de valorificare
materia13., inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere
direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca
procentaj din cantitatea de de~euri provenite din
locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
colectate
1.3.

40% pentru anul 2019

I

I

50% pentru anul 2020
60% pentru anul 2021
70% pentru anul 2022

minim 55% din cantitatea de de~euri provenite
din activitatile de constructii in anul 2019.

minim 70% din cantitatea de de~euri provenite
din activitatile de constructii in anul 2020

FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR
a) numiirul de reclama?i privind facturarea
raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de
utilizatori [persoane fizice - populatie] (alti utilizatori
decat populatia-persoanele fizice)
b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai
putin de 10 zile
c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au
dovedit a fi justificate
d) valoarea totala a facturilor incasate raportata la
valoarea totala a facturilor emise:
d.1) colectarea separata ~i transportul separat al
de$eurilor municipale ~i al de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectatc separat, :fara a
aduce atingere fluxului de de§euri de echiparnente
electrice ~i electronice, baterii 111 acumulatori
[persoane fizice - populalie] (alp utilizatori decat
popula?a-persoanele fizice)
d.2)colectarea $i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara §i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice);
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile
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I%
[1 %]
(1 %)

1%
[1 %)
(1 %)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

95%

95%

95%

95%

95%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%

75%
[75%)
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%)
(75%)

75%
(75%)
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%

75%

75%

75%

75%

de ecarisaj sau catre instalatiiJ.e de neutralizare
[persoane fizice - populatie] (a1ti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice).
e) valoarea totala a facturiJor emise raportata la
cantitatile de servicii prestate:
e. l) colectarea separata ~i transportul separat al
de~eurilor murucipale ~i al de~eurilor similare
provenind din activit!ti comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fi:actii colectate separat, f'ara a
aduce atingere fluxu1ui de de~euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~I acumulatori
[persoane fizice - populape] (alti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice)
e.2)colectarea §i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatieJ (a1ti utilizatori decat
populatia-persoanele fizice);
e.3 )colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora clitre unitaµIe
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
[persoane fizice - populatie] (alp utilizatori decat
populatia-persoanele fizice).
1.4.

[75%]
(75%)

[75%]
(75%)

[75%]
(75%)

[75%]
(75%)

75%

75%

75%

75%

75%

75%
[75%)
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%)
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
(75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%)
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

1%

1%

1%

1%

1%

[1%J
(1%)

1%
[1%]
(1%)

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a)numarul de sesizari scrise, raportate la numarul
total de utilizatori:
a. l) colectarea separat~ ~i transportul separat al
de~eurilor municipale §J al de~eurilor simi1are
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, f'ara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori
[persoane :fizice - populatie] (alti utilizatori deca.t
populatia-persoanele fizice)
a.2)colectarea ~i transportul de~eurilor provenite
din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~iisau exterioara a acestora
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori decfil
populatia-persoanele fizice);
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre unitaple
de ecarisaj sau catre instalaP.ile de neutralizare
[persoane fizice - populatie] (alti utilizatori deca.t
populati_a-persoanele fizice).
b)procentul din totalul de la lit. a) la cares-a raspuns
!ntr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a
fi mtemeiat

2.
2.1.

[75%]
(75%)

1%

1%

1%

[ 1% ]

[1%J

(1 %)

(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[I%]
(I%)

1%
[1%J
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(I%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

100%

100%

100%

100%

100%

1%

1%

I%

I%

1%

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
SERVICIULUI
a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de 2
catre operator a obligatiilor din 1icenta
34/37

PRIN
2

LICENTA
2

DE

PRESTARE A
2

8

2.2.

2
2
2
b )numarul de incal.cari ale obligatillor operatorului 2
2
rezultate din analizele ~i controalele organismelor
abilitate
TNDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTA.RE ATRAGE PENALTTATI

CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numarul de utilizatori care au primit despagubiri 10
datorate culpei operatorului sau daca s-au tmbolnavit
din cauza nerespectarii condijiilor corespunzatoare de
prestare a activitatii
b) valoarea despagubirilor acordate de operator 1%
pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoare totala.
facturata aferenta activitatii
c)nwnarul de neconformitati constatate de autoritatea 1%
administraP,ei publice locale:
a. l) colectarea separata ~i transportul separat al
1%
de~eurilor municipale ~i al de~eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie ~i
institutii, inclusiv fractii colectate separat, !ara a
aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente
electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori
a.2)colectarea ~i transportul de§eurilor provenite 1%
din locuin1e. generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora;
a.3 )colectarea cadavrelor animal elor de pe
domeniul public ~i predarea acestora catre llllitatile 1%
de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.
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10

IO

10

10

1%

1%

1%

1%

1%

1o/o

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

101o

1%

1%

Clasificarea activitafilor in functie de modul de contractare, facturare ~i plati a contravalorii serviciului de salubrizare p1·estat
Nr. Activitatea
Modul de contractare
Modul de facturare I taxe I tarife
Modul de pJata
crt.
I PopuJatie
Rest
Populape(utilizatori
Utillzatori non-casnici Populape
utilizatori
casnici)
(ag.
economici,
(ag.
institutii publice, etc.)
economici,
institutii
publice, etc.)

I

1.

2.

I

separata
~i
separat
al
de~eurilor municipale ~i al
de~eurilor similare provenind
din activitati comerciale din
industrie ~i institutii. inclusiv
fractii colectate separat, !ara
a aduce atingere fluxului de
de~euri
de
echlpamente
electrice
~i
electronice,
baterii ~i acumulatori,

I Colectarea
transportul

I Colectarea

~i

transportul
de~eurilor
provenite din
locuinte,
generate
de
activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau
exterioara a acestora

Pe baza de
contract de
prestare
a
serviciului de
salubrizare

Pe baza
contract
prestare
serviciului
salubrizare

de
de
a
de

-Taxe speciale, in cazul
prestatiilor de care
beneficiaza individual
Iara contract/care nu
incheie contract de
salubrizare
cu
operatorul
de
salubrizare:(...

- Tarife, in cazul
prestatiilor de care
beneficiaza individual,
pe baza de contract de
prestare a serviciului de
salubrizare
(
lei/me);
-Taxe speciale, 1n cazul
presta}i.ilor
de care
beneficiaza individual
fara contract/care nu
incheie contract de
cu
salubrizare
operatorul
de
salubrizare:(
lei/me)

lei/ ersoana/an
Tarife,
cazul
fu
de
prestatiilor
care
beneficiaza individual,
pe baza de contract de
prestare a serviciului de
salubrizare ( .........lei/to

in
cazul
Tarife,
prestatiilor de care
beneficiaza individual,
pe baza de contract de
prestare a serviciului de
salubrizare .......lei/to)

-Tarife,
in
cazul
prestatiilor de
care
beneficiaza individual,
pe baza de contract de
prestare a serviciului de
salubrizare
- populape (

........

lei/persoana/luna)

Pe baza de
contract de
prestare
a
serviciului de
salubrizare

Pe baza
contract
prestare
serviciului
salubrizare

de
de
a
de
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.....

-Contract
factura
chitanta
Contract

-

I

-

factura - plata
in
contul
operatorului
"
m
-Direct
bugetul local

Rest
utilizatori
(ag.
economici,
institupi
publice,
etc.)
-Contract factura
chitanta I
Contract factura
plata
in
contul
operatorulu

-

1

-Direct
bugetul
local

"ll1

......

-

Contract
factura
I
chitan ta
Contract
factura - plata
contul
Ill

Contract factura
chitanta I
Contract factura
plata
ID

-

operatorului

contul
operatorulu
1

3.

cadavrelor
Colectarea
animalelor de pe domeniul
public ~i predarea acestora
catre unitatile de ecarisaj sau
catre
instalatiile
de
neutralizare

Pe baza de
contract de
prestare
a
serviciului de
salubrizare

Pe baza
contract
prestare
serviciului
salubrizare

de
de
a
de

Tarife,
in
cazul
prestatiilor de care
beneficiaza individual,
pe baza de contract de
prestare a serviciului de
salubrizare (... lei/kg +
... lei/km pina la locul
neutralizarii)

PRI1,.~

BE~CHEA

SEV,;

RIN

.........

................
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cazul
Tarife,
in
prestatiilor de care
beneficiaza individual,
pe baza de contract de
prestare a serviciului de
salubrizare
( ... lei/kg + ... lei/km
pana
locul
la
neutraliza rii)

Contract

factura
chitanta

- Contract
- factura

I
Contract
factura - plata
contul
m
operatorului

-

chitanta I
Contract factura
plata
in
contul
operatorulu
1

PRIMA.RIA COMUNEI TARLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni(a yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tirlungeni, com. Tarlungeni, jud. Brruiov; cod postal: 507220

Anexa nr. 4.1 la HC.L. nr. ........ / ...... .... 2019
CAIET DE SARCINI PROPRIU
al serviciului de salubrizare al comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV
lntroducere
Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TARLUNGENl a
fost lntocrnit in concordanta cu necesitatile obiective ale U.A.T comuna TARLUNGENI, judeµd
BRA~OV ~i s-a facut cu respectarea in totalitate a regulilor de baza precizate 1n caietul de sarcinicadru ~i in Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.
CAP.I
Obiectul caietului de sarcini
ART.1
Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei TARLUNGENJ, stabile~te
conditiile de desf'a§urare a activit!tilor specifice serviciului de salubrizare al comunei
TARLUNGENI, judetul BRA~OV, stabilind nivelurile de calitate ~i conditii1e tehnice necesare
functionarii acestui serviciu in conditii de eflcienta ~i siguranta.
ART.2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica ~i de referinta
in vederea stabilirii conditiilor specifice de des!a§urare a serviciului de salubrizare a comunei
TARLUNGENI,judetul BRA~OV, in gestiune directa.
ART.3
Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV,
face parte integranta din documentatia necesara desla~urarii activitatii specifice serviciului public de
salubrizare a localitatilor in raza administrativ teritoriala a comunei T ARLUNGENI ~i anume:
Colectarea separata ~i transportul separat al d~eurilor municipale ~i al de~eurilor similare
provenind din activiti'ifi comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate separat,
Bra a aduce atingere fluxului de d~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i
acumulatori , pentru toti utilizatorii de pe teritoriul comunei TARLUNGENI, constituind ansamblul
cerintelor tehnice de baza.
ART.4
( 1) Prezentul caiet de sarcini contine specificapil e tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic ~i de performanta, siguranta in exploatare, precum ~i sisteme de
asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante
sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la
verificarea, inspectia ~i conditiile de receppe a lucrarilor, precum ~i la alte conditii ce deriva din actele
nonnative ~i reglementarile in legatura cu desla~urarea serviciuJui de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea ~i stingerea incendiilor ~i la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestfil'ii serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV, activitatea de
colectare separata ~i transportul separat al de~eurilor municipale ~i al de~eurilor similare provenind
din activitati comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce
atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori ~i care sunt
in vigoare.
ART.S
Termenii, expresiile ~i abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul propriu al serviciului de
salubrizare a comunei TARLUNGENI,judetul BRA~OV.
CAP.II

Cerinfe organizatorice minimale
ART.6
Operatorul serviciului de salubrizare a comunei T ARLUNGENI, judetul BRASOV, activitatea
de colectare separata ~i transportul separat al de~eurilor municipale ~i al de~eurilor similare provenind
din activitati comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate separat, :tara a aduce
atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori va asigura:
a) respectarea legislatiei, nonnelor, prescriptiilor ~i regulamentelor privind igiena muncii, protectia
muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, unniirirea comportarii in timp a constructii1or,
prevenirea ~i combaterea incendiilor;
b) exploatarea, 1ntretinerea ~i reparatia instalatiilor ~i utilajelor cu personal autorizat, In functie de
complexitatea instalatiei ~i specificul locului de munca;
c) respectarea indicatorilor de perfonnanta ~i calitate stabiliti prin hotararea autoritatilor
admnistratiei publice locale ~i precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;
d) fumizarea catre autoritatea administratiei publice locale TARLUNGENI, respectiv A.N.R.S.C., a
informatiilor solicitate ~i accesul la documentatiile ~i la actele individuale pe baza carora presteaza
serviciul de salubrizare, in conditiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
t) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale a
comunei TARLUNGENI pentru care exista hotarare de dare in administrare, colectarea fntregii
cantitati de d~euri municipale ~i lasarea 1n stare de curatenie a spatiului destinat depozitarii
recipientelor de precolectare;
g) aplicarea de metode perfonnante de management care sa conduca la reducerea costurilor de
operare;
h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective 1n cantitati suficiente,
etan~e ~i adecvate mij loacelor de transport pe care le au 1:n dotare;
i) fnlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau neetan§eitati;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii §i reparatii executate cu forte proprii ~i cu teqi;
k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor $i reclamatiilor §i de rezolvare operativa a
acestora;
I) evidenta orelor de functionare a utilajelor;
m) tinerea unei evidente a gestiunii dc§eurilor ~j raportarea periodica a situatiei autorit[tilor
competente, conform reglementiirilor in vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin hotiirarea de dare in administrare;
o) conducerea operativa prin dispecerat §i asigurarea mijloacelor tehnice §i a personalului de
interventie;
p) o dotare proprie cu instalatii §i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor 1n
conditiile stabilite prin hotararea de dare in administrare;
q) alte conditii specifice stabilite de autoritatatile administratiei publice locale ale U.A.T. comuna
TARLUNGENI.

ART.7
Obligatiile ~i rMpunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse m
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV,
anexa Ia prezentul caiet de sarcini.
ART 8. Sarcinile ~i responsabilitiifile partilor cu privire la conditiile de realizare a
reparatiilor, a investitiilor, precum ~i a altor cheltuieli pe care le va face operatorul
(1) Sarcinile ~i responsabilitiple Operatorului
(1) Administrarea bunurilor apartinind domeniului public sau privat al U.A.T. comuna
TARLUNGENI, aferente sistemului de salubrizare, se face cu diligenta unui bun proprietar;
(2) Sarcinile ~i responsabilititile Autoritifilor administrapei publice locale
a) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale
U.A.T comuna TARLUNGENJ privind obiectivele noi, modemizarea ~i/sau extinderea sistemului de
salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare prevazute la art.3, se realizeaza in
confonnitate cu prevederile din Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare ~i Legii 101/2006
a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i se
asigura din unn!toarele surse:
a.1) fonduri de la bugetul local al comunei TARLUNGENI;
a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna TARLUNGENT;
a.3) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
a.4) fonduri Speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul
autoritatilor administratiei publice locale TARLUNGENI, potrivit legii;
a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe
de investitii realizate cu finantare extema, precum ~i din bugetele unor ordonatorj principali de credite
ai bugetului de stat;
a.6) fonduri puse la dispozitie de utilizatori;
a. 7) alte surse, constituite potrivit legii.
b) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale
U.A.T comuna TARLUNGENl, aferente sistemului de salubrizare Ia.cuta din fonduri de la bugetul
local al comunei, se face numai pe baza hotararilor consiliului local al comunei TARL UNGENI.
c) Planul de investitii pentru sistemul public salubrizare al comunei TARLUNGENI va fi
aprobat de catre Consiliul Local al comunei TARLUNGENI prin hotarare, la propunerea primarului;
d) Finantarea ~i realizarea investitiilor aferente sistemuJui de salubrizare al comunei se face cu
respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea ~i aprobarea
investitiilor pub lice, in temeiul um1atoarelor principii:
d. l) promovarea rentabilitatii ~i eficientei economice;
d.2) pMtrarea venituri1or realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale ~i
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului ~i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
d.3) lntarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ-teritoriale pentru crearea
mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciului;
d.4) intarirea autonomiei locale privind contractarea ~i garantarea unor imprumuturi
inteme sau externe necesare pentru finantarea in:frastructurii tebnico-edilitare aferentc serviciului, in
conditiile legii ;
d.5) respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
d.6) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea §i disciplina in construcfii,
urbanism, amenajarea teritoriului §i protectia mediului;
e) Bunurile realizate In cad.ml programelor de investitii ale unitatii administrativ-teritoriale
apaqin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din fonduri publice;

f) Obiectivele de investitii promovate de autoritatea administratiei publice locale
T.ARLUNGENI, specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, ce
impJica fonduri de Ja bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se nominalizeaza in listele
anuale de investitii ale unitatii administrativ-teritoriale TARLUNGENI anexate la bugetul local ~i se
aproba odata cu acestea prin hotarfili ale Consiliului Local;
g) Obiectivele de investitii mentionate la lit. f) se realizeaz.a cu respectarea prevederilor legale
in vigoare privind elaborarea, avizarea ~i aprobarea documentatiilor de executie, a prevederilor legale
in vigoare privind autorizarea executfil"ii lucrfililor de constructii, precum ~i a documentatiilor de
urbanism §i amenajarea teritoriului aprobate conform legii;
CAP. ID - Serviciul de salubriza1·e
Sectiunea 1
Activitatea - Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate separat, Iara a aduce atingere fluxului de deseuri de ecbipamente electrice si
eledronice, baterii si acumulatori, pentru toti utilizatorii de pe teritoriul U.A.T. comuna

TAALUNGENI.
ART.9
Operatorul are penn1smnea exclusiva de a desla~ura activitatea de Colectare separata ~i
transportul separat al de~eurilor municipa1e ~i al de~eurilor similare provenind din activitati
comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate separat, Iara a aduce atingere fluxului de
de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i acumulatori, in aria administrativ teritoria1a a
U.A.T. comuna TARLUNGENI, pentru toti utilizatorii de pe intreg teritoriu admininistrativ al U.A.T.
comuna TARLUNGENI,judetul BRA$0V.
ART.10
(1 )Numarul mediu anual de locuitori din aria de operare este cca. de 10.003 locuitori
lnregistrati, inclusiv flotantii, din care cca. 3027 cu gospodarii individuaJe ~i 0 1n asociatii de
locatari/proprietari. Numarul beneficiarilor serviciului de saJubrizare activitatea de la art.3 este de
10003 locuitori.
(2) Indicele mediu de producere a de~eurilor pentru comuna TARLUNGENI, avand 1n vedere
ultimul an este de Im = 0,5 kg/zi/locuitor
ART.11
Punctele de colectare ~i dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini (tabelul
nr.l).
ART.12
Lista agen~ilor economici ~i a institutiilor publice din aria de operare ~i cantitaple de de~euri
defalcate pe componente, conform datelor transmise de ace~tia, sunt prezentate in anexa nr. 2 la
caietul de sarcini (tabelul nr.2).
ART.13
Graficul de precolectare a d~eurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toti
utilizatorii, inclusiv agentii economici ~i institutiile publice, in perioada l aprilie - 1 octombrie, este
prezentat in anexa nr. 3 la prezentul ca.iet de sarcini (tabelul nr.3).
ART.14
Graficul de precolectare a d~eurilor municipale preselectate de la toti utilizatorii, inclusiv
agentii economici ~i institutiile publice, este prezentat in anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini
(tabelul nr.4).
ART.15
Numarul de recipiente necesare pentru precolectarea de~eurilor municipale nesortate este
prezentat in anexa nr. 5 la prezentul ca.iet de sarcini.(tabelul nr.5)

ART.16
Cantitatea medie zilnica de de~euri neso1tate ce urmeaza a fi transportate este de cca. 5,0015
tone/zi, determinata conform anexei .nr.6 la prezentul caiet de sarcini.

ART.17
Volumul total de de~euri municipale nesortate ce urmeaza a fi transportate este de 112,533
mc/zi, detenninat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini.

ART.18
Traseele de transport ale
caiet de sarcini.

de~eurilor

municipale sunt cele prezentate fn anexa nr. 8 la prezentul

ART.19
Depozitul de de~euri conform 'in care se va depozita fractia inutilizabila este depozitul de
deseuri ecologice administratat de societatea FIN-ECO situat in Bra§OV, judetul BRA$0V sau la un
alt depozit conform.

ART.20
Specificatiile tehnice referitoare la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia ~i
conditiile de receptie a lucrarilor, precum !1i la alte conditii ce deriva din actele normative ~i
reglement!rile in legatura cu desf.a~urarea serviciului de salubrizare sunt unnatoarele:
1.Persoanele fizice ~i juridice, producatoare de de~euri municipale, isi organizeaza activitatea
de precolectare potrivit specificu1ui locului de producere a de~eurilor, in conditii salubre, in spatii
special amenajate ~i prin sistemele propuse §i asigurate de operatorul de zona care organizeaza
activitatea de colectare a de~eurilor de acest tip.
2.Colectarea de~eurilor municipale se face numai in recipiente inchise cu capac tip europubela,
eurocontainer sau saci de plastic, conform cerintelor ~i specificului Jocalitatii T ARLUNGENI.
Fractiunea umeda a de§eurilor municipale va fi colectata 1n saci de plastic §i depusa 1n recipiente
speciale destinate acestui scop.
3.Persoaneie fizice §i asociatiile de proprietari/locatari vor fi dotate cu recipiente de
precolectare de catre operator pe baza de contract.
4.Agentii economici §i institutiile publice vor colecta de~eurile municipale in recipiente de
precolectare inchiriate sau cumparate de la operator.
5.Punctele de colectare vor fi dotate de catre operator cu recipiente avand capacitatea de
inmagazinare corelata cu nurnarul de utilizatori arondati §i cu ritmicitatea de ridicare, asigurand
conditii de acces u~or pentru autovehiculele destinate colectarii.
6.Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia ~i dezinsectia punctelor de
colectare revin persoanelor fizice ~i/sau juridice ma caror folosinta se afla sau utilizatontlui, in cazul
cand acestea sunt amplasate pe domeniul public.
7 .La locuintele individuale precolectarea se va face in recipiente tip europubela, saci de plastic
sau alte mijloace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar §i al protectiei
mediului.
8.Pentru grupuri de locuinte individuate §i condominii, care nu sunt prevazute cu tobogan
pentru evacuarea de§eurilor, se prevad spatii speciale de colectare exterioare, realizate astfe1 incat sa
permita amplasarea numarului necesar de recipiente tip europubela sau eurocontainer, care sa asigure
capacitatea de depozitare corelata cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spatii vor fi imprejmuite,
acoperite §i amplasate In locuri care sa permita accesul u~or al autovehiculelor de colectare. Stabilirea
locului de amplasare a platformei de depozitare a de§eurilor municipale pe domeniul public se va face
cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, in urma consultarii utilizatoriJor.
9.Platformele spatiilor de depozitare In vederea colectarii de~eurilor, se vor realiza prin
investitiile autoritatilor adrninistratiei publice locale, vor fi 'in mod obligatoriu betonate sau asfaltate §i
vor fi prevazute cu rigole de preluare a apei provenite din scurgeri sau a celei meteorice, racordate la
reteaua de canalizare sau la carnine de colectare etanse, care vor fi golite periodic de catre operator.

10.Detenninarea nwnarului de recipiente de precolectare a de~eurilor municipale se face m
confonnitate cu prevederile Standardului Roman SR 13.387/1997: Salubrizarea localitatilor. De~euri
urbane. Prescriptii de proiectare a punctelor pentru precolectare.
11. Colectarea de~eurilor municipale se efectueaza folosindu-se autovehicule special echipate
pentru transportul lor.
12.Starea te.hnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drum.urile
publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale ~i sa prezinte o buna etanseitate a
benelor de incarcare.
13.Autovehiculele care transporta de~euri municipale trebuie sa aiba un aspect ingrijit ~i sa fie
personalizate. Benele ~i containerele vor fi spalate la eel mult doua zile §i vor fl dezinfectate
saptamanal in interior ~i la exterior, cu substante recomandate de specialisti autorizati in domeniu.
14.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul de de~euri trebuie sa
fie instruit pentru efectuarea acestuia In conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire
~i sa nu abandoneze de~eurile pe traseu.
15.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu ce1 roai redus rise pentru
sanatatea popuJatiei ~i a mediului, care au fost aprobate de autoritatile competente.
16.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica ~i personal corcspunzator pentru interventie,
in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului.
l 7.Vehiculele vor fl incarcate astfel incat de~eurile sa nu fie vizibile ~i sa nu e:xiste
posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar
pentru executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta ~i de efi.cienta.
18.Incarcarea de~eurilor municipale In vehiculele transportatoare se face direct din recipiente.
Este interzis sa se rastoame recipientele in curti, pe strada sau pe trotuare, In vederea reincarcarii
de~eurilor municipale in vehicule.
19.Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele cu grija pentru
a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau raspandirea de~eurilor in afara autovehiculelor de
transport.
20.Dupa golire recipientele vor fi asezate in pozitie nonnala, pe locu1 de unde au fost ridicate.
Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului $i a altor
inconveniente pentru utilizator.
21.in cazul deteriorarii unor recipiente, saci de plastic §i al imprastierii accidentale a de§eurilor
in timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga
cantitate de de$euri 1n autovehicul, astfel incat locul sa raroana curat.
22.Dupa colectare de~eurile municipale se transporta $i se depun In depozitul de deseuri
municipale, a carei functionare este reglementata de actele nonnative in vigoare privind depozitarea
de~eurilor ~i protectia mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean.

ART.21
Receptja lucrarilor de colectare separata $i transportul separat al d*urilor municipale $i al
de§eurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie ~i institutii, inclusiv fractii
colectate separat, fiira a aduce atingere fluxului de d~euri de echipamente electrice §i electronice,
baterii ~i acumulatori se va face astfel:
1. Pentru d~eurile municipale §i d~eurile similare provenind din activitati comerciale din
industrie $i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere tluxului de de~euri de
echipamente electrice $i electronice, baterii §i acumulatori, provenite de la utilizatorii casnici,
operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale TARLVNGENI, vor stabili pe baza
de masuratori norme locale de de~euri produse, pe tipuri ~i categorii de utilizatori.

2. Pentru de~eurile municipale ~i de~eurile similare provenind din activitati comerciale din
industrie ~i institutii, inclusiv fractii colectate separat, tara a aduce atingere fluxului de de~euri de
echipamente electrice ~i electronice, baterii ~i acurnulatori, provenite de la agenti economici ~i
institutii, operatorul va stabili cu acestia, la incheierea contractului, modalitatea de determinare a
cantitatilor de de~euri, dotarea cu recipiente prin inchiriere sau cumparare, inclusiv modul de transport
al acestora la locurile de depozitare sau Ia locurile de valorificare pentru de~eurile refolosibile.
Detenninarea cantitatilor de de~euri primite la depozite se face de regula prin cantarire.
ART.22
(i) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protec}ie ~i siguranta ~i de
desf~urarea tuturor operatiunilor ~i activitatilor in conformitate cu prevederile legate ~i normele
privind sanatatea ~i securitatea in munca;
(2) Operatoru1 serviciului de salubritate are urmatoarele obligat]i in domeniul privind
protectia ~i securitatea muncii :
a) asigurarea timpului de lucm de 40 ore/saptamana;
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare functie in parte, potrivit
normativului in vigoare;
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie in parte;
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;
e)asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul accidentarilor
sau de invaliditate;
f) asigurarea curatirii ~i spalarii ma$inilor, eurocontainerelor folosite.
(3) Prevenirea incendiilor ~i masurile de protectie vor fi asigurate ~i mentinute conform
prevederilor legale 1n vigoare.
(4) Operatorul va implementa ~i mentine un sistem de management integrat calitate mediu - sanatate ~i securitate ocupational.a, conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001
~i OHSAS 18001 sau echivalent ~i se va asigura ca toate serviciile sunt fumizate In condipile
respectarii standardelor de calitate, mediu, munca ~i sanatate ocupationala.
ART. 23 Prestarea activitatii de colectare separatA ~i transportul separat al de~eurilor
municipale ~i al de~eurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie ~i institutii,
inclusiv fractii colectate separat, tara a aduce atingere fluxului de de~euri de echipamente electrice ~i
electronice, baterii ~i acumulatori, pentru toti utilizatorii de pe telitoriul comnnei TARLlJNGENI, se
va executa astfel lncat sa se realizeze:
a) continuitatea activitAtii, indiferent de anotimp ~i conditiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) corectarea ~i adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului;
c) controlul calitatii serviciului prestat;
d)respectarea instructiwiilor/procedurilor interne de prestare a activitati.i ;
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului propriu al serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administratiei publice locale 1n conditiile legii;
g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor de prestarc a serviciului;
h) asigurarea capacitatii de transport al de~eurilor, pentru prestarea serviciului la toti utilizatorii din
aria administrativ-teritoriala lncredintata;
i) re1nnoirea parcului auto, In vederea cre~terii eficientei 1n exploatarea acestuia, 1ncadrarii in
normele nationale privind emisiile poluante ~i asigurarii unui serviciu de calitate;
j) lndeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specifica~i in regulamentul propriu al
serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toatii durata de executare a serviciului, de personal calificat ~i in numar suficient.

ART. 24 Colectari ocazionale si servicii supliment:are
(1) in plus fata de activitaple de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie
mentionat ca vor exista activitati de colectare care depind partial de anotimpuri si partial de Wlele
aranjamente speciale. Aceasta poate include colectarea de~ew'ilor de la festivaluri, concerte, targuri,
campinguri ~i alte situatii si locatii la cerere si in unna solicitarii din partea organizatorului sau a
autoritatii locale. Frecventa si regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar este o mica parte a
intregului serviciu.
(2) Cheltuielile legate de gestionarea acestor deseuri (colectare ~i transport, valorificare,
recuperare/reciclare, eliminare) vor fi suportate de organizatorul evenimentului.
(3) Operatorul are de asemenea, obligatia de a colecta toate deseurile abandonate de pe
domeniul public.
(4) In cazul in care detinatorul/generatorul deseurilor nu poate fi identificat, cheltuielile
legate de curatarea §i refacerea mediului, precum ~i cele de transport, valori:ficare,
recuperare/reciclare vor fi suportate de autoritatea administratiei publice locale, in baza unei situatii
de lucrari. Dupa identificarea generatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte
atat cheltuielile efectuate de adrninistratia publica locala cat si sanctiunile contraventionale.
Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele
de la punctele de colectare a de~eurilor municipale, $i sa le predea persoanelor juridice care
desfli§oara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea
gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi ~i/ori
anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate 1n
conditiile legii. In cazul in care detinatorul/generatorul deseurilor nu poate fi identificat, cheltuielile
legate de curatarea ~i refacerea mediului, precurn ~i cele de transport, valorificare,
recuperare/reciclare vor fi suportate de autoritatea administratiei publice locale, in baza unei situatii
de lucrari. Dupa identificarea generatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte
atat cheltuielile efectuate de administratia publica locala cat si sanctiunile contraventionale.

Anexanr.1
Lista punctelor amenajate pentru colectarea d~eurilor municipale ~i dotarea acestora
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Anexam.2
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Anexanr.3
Graficul de precolectare a de§eurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile, de la toti utilizatorii, inclusiv agenti
economici ~i institutii publice, in perioada aprilie - octombrie
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Anexa nr.4

Graficul de colectare a de~eurilor municipale sortate de la utilizatori, inclusiv agenti economici
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Anexanr.5
Numarul de recipiente necesare pentru precolectarea de!]eurilor municipale nesortate

Nr!
crt.

I

~-

1

rrARLUNGENI

5426

1709,19

I

120

2

ZIZIN

2802

883

I

120

3

PURCARENI

1394

439

I

120

4

C ARPINIS

381

120,015

5

!

10003

3151

TOTAL

I

120

Breviarul de calcul nr.3 (ane:x.a nr.5)
Detenninarea numlrului de recipiente pentru precolectarea de~eurilor municipale nesortate

z

~10.003

M=Nxlmx

x 3 x 7 x 120:0,8) "'"3151 pubele.

0,8

'in care:
M = numarul de recipiente de precolectare;
N = numarul de locuitori arondati punctului de precolectare;
Im = indicele mediu de producere a de~eurilor menajere = 3 litri/om/zi;
Z = numarul de zile dintre doua ridicari succesivc ale d~eurilor municipale nesortate; (pentru perioada rece se ia 1n calcul 3 zile)
C = capacitatea recipientului folosit (litzi);
0,8 = coeficientul de incarcare a recipientului .
Breviarul de calcul nr.1 (auexa nr. 6)

Determinarea cantitatii medii zilnice de de~euri municipale, nesortate, generate lntr-o localitate
Qmod.zi = N x Im x O,OOl [tone/zi] = 10.003 loc. x 0,5 kg/locuitor/zi x O,OOl[tone/zi] = 5,0015 [tone/zi].
In care:
Qmed.zi =

cantitatea medie zilnica de de§euri municipale gene.rate;

N == numArul de Jocuitori ai localitatii TARLUNGENI;

Im= 0,5 kg/locuitor/zi - indicele mediu de producere a de~eurilor menajere in U.A.T. comuna TARLUNGENJ;
Bre"\iarul de caJcul or.2 (aoexa nr. 7)
Volumul total de de~euri municipale oesortate ce urmeaza a fi transportate
Volumul total de d~euri municipale nesortate cc urmeazii a fi transportate este de 112,533 mc/zi, determinat confonn formulei unnatoare:
V = 3,75 x N x I,,,= 3,75 x 10.003 x 3 = l l2, 533 mc/zi
in care:
N = numlintl de locuitori deserviti de punctul de precolectare;
Im= indicele mediu specific de producere a de~eurilor menajere = 3 litri/om/zi
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CAIET DE SARCINI PROPRIU
al serviciului de salubrizare al comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV
Activitatea: colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte,
generate de activititi de reamenajare si reabilitare interioarii si/sau exterioara
a acestora
Introducere
Prezentul caiet de sarcm1 propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna
TARLUNGENI a fost intocmit in concordan1a cu necesitatile obiective ale U.A.T. comuna
TARLUNGENI, judetul BRA~OV ~i s-a racut cu respectarea In totalitate a regulilor de bazA
precizate ill caietul de sarcini-cadru ~i in Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.

CAP.I
Obiectul caietului de sarcini
ART.1
Prczentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TARLUNGENI,
stabile~te c.onditiile de des~~urare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare al comunei
TARLUNGENI, judetul BRA~OV, stabilind nivelurile de calitate ~i conditiile tehnice necesare
functionarii _acestui serviciu In conditii de eficienta ~i siguranta.
ART.2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica ~i de
referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfa~urare a serviciului de salubrizare al
U.A.T. comuna TARLUNGENI,judeJul BRASOV, ill gestiune directa.
ART.3
Caietul de sarcini al serviciului de salubri:tare al U.A.T. comuna TARLUNGENI, judetul
BRA~OV, face parte integranta din documentatia necesara des~uradi activitat]i specifice
serviciului public de salubrizare a localitatilor in raza adrninistrativ teritoriala a comunei
Colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinfe,
TARLUNGENl ~i anume:
generate de activitati de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioari a acestora,
pentru toti utilizatorii de pe teritoriul comunei T ARLUNGENI, constituind ansamblul cerintelor
tehnice de baza.
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ART.4
(l) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic ~i de performanta, siguranta In exploatare, precum ~i
sisteme de asigurare a calitiitii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu
standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitiitilor, la
verificarea, inspectia ~i conditiile de receptie a lucrarilor, precum ~i la alte conditii ce deriva din
actele nonnative ~i reglementarile In legatura cu desf'~urarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,
la prevenirea ~i stingerea incendiilor ~i la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestarii serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV, Colectarea ~i
transportul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i reabilitare
interioara ~i/sau exterioara a acestora ~i care sunt 1n vigoare.
ART.5
Tennenii, expresiile ~i abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul propriu al
serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI,judetul BRA~OV.
CAP.II
Cerinte organizatorice minimale
ART.6
Operatorul serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV,
Coiectarea §i transportul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitali de reamenajare
~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora va asigura:
a) respectarea legisiatiei, nonnelor, prescriptiilor ~i regulamente]or privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodarirea apelor, protecpa mediului, urmarirea comportarii in timp a
constructiilor, prevenirea ~i combaterea incendiilor;
b) exploatarea, 1ntretinerea §i reparatia instalatiilor §i utilajelor cu personal autorizat, mfunctie
de complexitatea instalatiei ~i specificul locului de munca;
c) respectarea indicatorilor de perfonnanta §i calitate stabiliti prin hotararea autoritatilor
administratiei publice locale ~i precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;
d) fu.rnizarea catre autoritatea administratiei publice locale TARLUNGENI, respectiv
A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate ~i accesul la documentatiile ~i la actele i.ndividuale pe baza
carora presteaza serviciul de salubrizare, In conditiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativteritoriale a comtµ'lei TARLUNGENJ pentru care are hotarare de dare 1n administrare;
g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de
operare;
h) lnlocuirea mijloacelor de transport care prezintii defectiuni sau neetan~eitati;
i) elaborarea planurilor anuale de revizii ~i reparatii executate cu forte proprii §i cu teqi;
j) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor ~i recJamatiilor ~i de rezoJvare operativa a
acestora;
k) evidenta orelor de functionare a utilajelor;
l) tinerea unei evidente a gestiunii de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de
reamenajare §i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora ~i raportarea periodica a situatiei
autorilatilor competente, conform reglementarilor in vigoare;
m) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin hotardrea de dare in
administrare~
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n) conducerea operativa prin dispecerat ~i asigurarea mijloacelor tehnice ~i a personalului de
interventie;
o) o dotare proprie cu instala!ii ~i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor
in conditiile stabilite prin hotararea de dare in administrare;
p) alte conditii specifice stabilite de autoritatile administratiei publice locale ale U.A.T.
comuna TARLUNGENJ.
ART.7
Obligatiile ~i raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in
regulamentuJ propriu al serviciului de saluhrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA$0V,
anexa la prezentul caiet de sarcini.
ART 8. Sarcinile ~i responsabilitatile partilor cu piivire la conditiile de realizare a
reparatiilor, a investitiilor, precum ~i a alter cheltuieli pe care le va face operatorul

(1) Sarcinile ~i responsabilitatile Operatorului
(a) Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al U.A.T. comuna

TARLUNGENI, aferente sistemului de salubrizare, se face cu diligenta unui bun proprietar;
(2) Sarcinile ~i responsabilititile Autorititilor administratiei publice locale
a) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectiveJor de investitii publice
ale U.A.T comuna T ARLUNGENI privind obiectivele noi, modemizarea ~i/sau extinderea
sistemului de salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare prevazute la art.3, se
realizeaza In conformitate cu prevederile din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr. 51 /2006, republicata, cu completarile
ulterioare ~i Legii 10 l /2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile
~i completarile ulterioare ~i se asigura din urmatoarele surse:
a.I) fonduri de la bugetul local al comunei TARLUNGENI;
a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna TARLUNGENI;
a.3) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamenle bi)atera1e sau mullilaterale;
a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul
autoritati1or administratiei publice locale TARLUNGENI. potrivit legii;
a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare 1a cofinantarea unor
programe de investitii realizate cu finantare extema, precum ~i din bugetele unor ordonatori
principali de credite ai bugetului de stat;
a.6) fonduri puse la dispozitie de utilizatori;
a.7) alte surse, constituite potrivit legii.
b) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice
ale U.A.T comuna T ARLUNGENI, aferente sistemului de salubrizare fiicuta din fonduri de la
bugetul local al comunei, se face numai pe baza hotararilor consiliului local al comunei

TARLUNGENI.
c) Planul de investitii pentru sistemul public salubrizare al comunei TARLUNGENI va ft
aprobat de cat:re Consiliul Local al comunei TARLUNGENI prin horarare, la propunerea
primarului ;
d) Finantarea §i realizarea investitiilor aferente sistemului de salubrizare al comunei se
face cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea ~i
aprobarea investitiilor publice, in temeiul urrnatoarelor principii:
d. l) promovarea rentabilitatii §i eficientei econornice;
d.2) pastrarea veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitlitilor
locale ~i utilizarea !or pentru dezvoltarea serviciului ~i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
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d.3) intarirea autonomiei .fiscale a unitAtilor administrativ-teritoriale pentru
crearea mijloacelor fmanciare necesare in vederea functionilrii serviciului;
d.4) tntarirea autonomiei locale privind contractarea ~i garantarea unor
imprumuturi interne sau exteme necesare pentru finantarea in:frastructurii tehnico-eclilitare
aferente serviciului, in conditiile legii;
d.5) respectarea legislatiei 1n vigoare privind achizitiile publice;
d.6) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea ~i disciplina in
constructii, urbanism, amenajarea teritoriului ~i protecpa mediului;
e) Bunurile realizate In cadrul programelor de investitii ale unitatii administrativteritoriale apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din
fonduri publice;
f) Obiectivele de investitii promovate de autoritatea administratiei publice locale
T ARLUNGENI, specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, ce
implica fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se nominalizeazA 1n
listele anuale de investitii ale unitatii administrativ-teritoriale TARLUNGENI anexate la bugetul
local ~i se aproba odata cu acestea prin hotarari ale Consiliului Local;
g) Obiectivele de investitii mentionate la lit. f) se realizeaza cu respeclarea prevederilor
legaJe In vigoare privind elaborarea, avizarea ~i aprobarea documentatiilor de executie, a
prevederilor legate In vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum ~i a
documentatiilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului aprobate conform legii;
CAP. III - Serviciul de salubrizare
Sectiunea 1-a
Colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitap de
reamenajare ~i reabilitare interioari ~i/sau exterioara a acestora
ART.9
Operatorul are permisiunea exclusiva de a desfil~ura activitatea de colectare ~i transport al
de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i reabilitare interioara
$i/sau exterioara a acestora, In conditiile legii, in aria administrativ-teritoriala a U.A.T comuna
TARLUNGENI.
ART.10
Eliminarea de~eurilor rezultate din activitati de rearnenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau
exterioara a locuinte1or colectate (fractia nevalorificabila) vor fi transportate la un depozit
specializat pentru primirea acestor tipuri de de~euri sau la alt depozit confonn, operatorul fiind
responsabil cu transportul ~i asigurarea costului eliminarii.
ART.11
(1 )Precolectarea de§eurilor rezultate din activitatea de colectare §i transport al de~eurilor
provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i reabilitare intel'ioara ~i/sau
exterioara a acestora se face in sacii pu~i la dispozitie de catre Operator, la cererea generatorilor
de de{)euri, plata lacandu-se in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu generatorul.
(2)Sacii vor fi pu~i la dispozitia generatorilor in baza acestui contract.
(3)Sacii vor avea volumul de minim 60 l, vor fi realizati dintr-un material rezistent si var
fi prevazuti cu manere.
(4 )Operatorul va asigura distribuirea de saci inscriptionati ~i colorafi in 3 culori diferite,
pentru a asigura colectarea separata a de~eurilor din constructii ~i demol&'i.
(5)Cele 3 fractii de de~euri din constructii ~i demolari care vor fi colectate separat, in saci
de culori diferite, sunt:
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(a) fractie inerta ce va fi tratata in vederea obtinerii de agregate minerale secundare (ex.
beton, caramida, BCA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianta si gresie, sticla etc.);
(b) fractia valorificabi1a energetic (toate materialele combustibile - ex. parchet, tamplarie
din lemn ~i PVC, linoleum, izolatori electrici ~i fonici, piese din plastic, tevi de PVC/PE/PP,
hartie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de constructii, inclusiv vopseluri,
polistiren etc.);
(c) fractia cu potential reciclabil (orice obiect care contine metal intr-un procent mai
mare de l 0%, tamplarie metalica, calorifere, robinefi, cabluri electrice, piese ~i parti metalice
etc.)
(6) La solicitarea utilizatorilor, pentru de~eurile cu volum mare (ex. obiecte
sanitare), Operatorul va trebui sa puna la dispozitie contrunere metalice, conform precizarilor din
Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.
(7)Pentru a asigura infonnarea generatorilor asupra modului de colectare separata a
de~eurilor din constructii ~i demornri, Operatorul va realiza o bro~ura sau/~i flyer cu explicatii
concise care va fi inmanata generatorului de de~euri, odata cu sacii pentru colectare.
ART.12
Operatorul trebuie sa asigure ma~inile necesare pentm colectarea ~i transportul intregii
cantitati de de~euri din constructii ~i demolari.
ART.13
Operatoml se va asigura ca din cantitatea de de~euri colectate provenite din locuinte,
generate de activitati de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora, minim
55% din cantitatea de de~euri provenite din activitatile de constructii in anu) 2019 ~i minim 70%
din cantitatea de de~euri provenite din activitatile de constructii 1n anul 2020, va fi predata pentru
reutilizare, reciclare ~i a1te operatiuni de valorificare materiala, inclusiv opera;iuni de urnplere,
rambleiere direct sau prin intennediul unei statii de transfer.

ART.14
Specificatiile tehnice referitoare la algoritmul executarii activiUi!ilor, la verificarea,
inspectia ~i conditiile de receptie a lucrariJor~ precum ~i la alte conditii ce deriva din actele
nonnative ~i reg1ementarile in legatura cu desfa~urarea serviciului de salubrizare sunt
urrnatoarele:
1.Persoanele fizice ~i juridice, producatoare de de~euri provenite din 1ocuinte, generate de
activitati de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora, isi organizeaza
activitatea de colectare potrivit specificului locului de producere a de~eurilor, In conditii salubre,
in spatii special amenajate ~i prin sistemele propuse ~i asigurate de operatorul de zona care
organizeaza. activitatea de colectare a de~eurilor de acest tip.
2.Colectarea de~eurilor municipale se face in Saci cu manere, Containere metalice 4-10
me sau masina tip platforma actionata hidraulic sau tractor cu rcmorca.
3.Persoanele fizice ~i asociatiile de proprietari/locatari vor fi dotate cu recipiente de
precolectare de cAtre operator pe baza de contract.
4.Agentii economici ~i institutiile publice vor colecta de~eurile provenite din locuinte,
generate de activitiiti de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora in
recipiente de precolectare inchiriate sau cwnparate de la operator.
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5.Pentru grupuri de locuinte individuale ~i condominii, care nu sunt prevazute cu tobogan
pentru evacuarea de~uri1or, se prevad spatii speciale de colectare exterioare, realizate astfel
incat sa permita amplasarea numarului necesar de recipiente, care sa asigure capacitatea de
depozitare corelata cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spatii vor fi delimitate ~i amplasate '.in
locuri care sa pennita accesul u~or al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de
amplasare a acestor locuri de pe domeniul public se va face cu acorduJ autoritatilor administratiei
publice locale.
6.Platfonnele spatiilor de depozitare in vederea colectarii, se vor realiza pe cheltuiala
producatorului de de~euri.
7. Colectarea de~eurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioar~ ~i/sau exterioara a acestora se efectueaza folosindu-se autovehicule special
echipate pentru transportul lor.
8.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile
publice, fara scm:geri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale ~i sa prezinte o buna
etanseitate a benelor de incarcare.
9 .Autovehiculele care transporta de§eurile trebuie sa aiba un aspect ingrij it ~i sa fie
personalizate.
10.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul de astfel de~euri
trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate
documentele de insotire ~i sa nu abandoneze d~eurile pe traseu.
11.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu eel m.ai redus rise pentru
sanatatea populatiei ~i a mediului, care au fost aprobate de autoritatile competente.
12.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea teJmica §i personal corespunzator pentru
interventie, 1n cazul unor defectiuni sau accidente aparute mtimpul transportului.
13.Vehiculele vor fi incarcate astfeJ incat de~eurile sa nu fie vizibile ~i sa nu existe
posibilitatea imprastierii !or pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigrua personalul necesar
pentru executarea operatiunilor specifice, In conditii de siguranta ~i de eficienta.
14.lncarcarea de~eurilor 'in vehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este
interzis sa se rastoame recipientele in curti, pe strada sau pe trotuare, 1n vederea reincarcarii
de~eurilor In vehicule.
15.Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele cu grija
pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau raspandirea de~eurilor in afara
autovehiculelor de transport.
16.Dupa golire recipientele vor fi asezate mpozitie normala, pe locul de unde au fost
ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului ~j a
altor inconveniente pentru utilizator.
17 .in cazul deteriorarii unor recipiente, saci ~i al imprastierii accidentale a de~eurilor 1n
timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga
cantitate de de~euri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat.
18.Dupa colectare de~eurile se transporta ~i se depun in depozitul de deseuri, a carei
functionare este reglementata de actele normative in vigoare privind depozitarea de~eurilor ~i
protectia mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean.
19. In cazul de~eurilor din constructii prin a caror manipulare se degaja praf se vor lua
masurile necesare de umectare, astfel incat cantitatea de praf degajata in aer sa fie sub
concentra~ia admisa;
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20. De~eurile rezultate din constructii, care contin azbest, nu se amesteca cu celelalte
de§euri ~i vor fi colectate separat, in asa fel 1ncat sa nu se degajeze fibre din material; personalul
care realizeaza aceasta operatie va purta ecbipament de protectie, special, pentru lucrul cu
azbestul.
21. Containerele in care se colecteaza de~eurile periculoase din constructii trebuie sa fie
prevazute cu sernne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare in cazul substantelor
otravitoare ~i sa fie inscriptionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".
ART.15
Receptia lucrarilor de colectarea ~i transport al de~eurilor provenite din locuinte, generate
de activitati de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora se va face astfel:
1) Pentru de~eurile provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare ~i
reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora, operatorul va stabili cu producatorii unor astfel
de dei;;euri modalitatea de detenninare a cantitatii acestor de~euri, precum ~i modul de transport
Ja depozite, inclusiv locul rezervat In depozite pentru aceste de~euri. De regula, determinarea
acestor cantitati se face prin cantarire la depozit, iar transportul de la producator la depozit se
face cu rnijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale operatorului.
ART.16
(I) Operatorul este responsabil de asigurarea ecbipamentului de protectie ~i siguranta ~i
de desfa§urarea tuturor opera?unilor ~i activitatilor 'in conformitate cu prevederile legale ~i
normele privind sanatatea ~i securitatea in munca;
(2) Operatorul serviciului de salubritate are unnatoarele obligatii 1n domeniul privind
protectia ~i securitatea muncii :
a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare functie in parte, potrivit
nom1ativului in vigoare ;
c) asigurarea mate1ialelor igienico·sanitare pentru fiecare functie ill parte;
d) asigurarea controlului medical periodic al salariati1or;
e)asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul
accidentarilor sau de invaliditate;
t) asigurarea cura~irii ~i spfilarii ma~inilor, eurocontainerelor folosite.
(3) Prevenirea incendiilor ~i masurile de protectie vor fi asigurate ~i mentinute conform
prevederilor Jegale in vigoare.
(4) Operatorul va implementa ~ i men tine un sistem de management integrat
calitate - mediu - sanatate ~ i securitate ocupationala, conform cerintelor standardelor ISO
9001, ISO 14001 ~i OHSAS 18001 sau echivalent ~i se va asigura ca toate serviciile
sunt fumizate 1n conditiile respeclarii standardelor de calitate, mediu ~i sanatate ocupationala.
ART.15
Prestarea activitatii de colectare §i transport al de~eurilor provenite din Iocuinte, generate
de activitati de reamenajare §i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora se va executa
astfel incat sa se realizaze:
a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp §i conditiile meteo, cu respectarea
prevcderilor contractuale;
b) corectarea ~i adaptarea regimului de prestare a activit[tii la cerintele beneficiarului;
c) controlul calitatii serviciului prestat;
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d) tinerea
la zi a documentelor cu pnvire la prestarea serviciului;
e) respcctarea regulamentului propriu al serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea
publice
locale
1n
condipile
legii;
administratiei
f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
g) asigurarea mijloacelor de incarcare ~i transport pentru efectuarea unor astfel de
transporturi, fn intreaga arie administrativ-teritoriala a comunei TARLUNGENI;
h) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati In regulamentuJ
serviciului de salubrizare;
i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat ~i 1n numar
suficient.
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Anexa nr.l

ACTIVITATEA

Colectarea ~i
transportul
d~eurilor

provenite din
locuinte,
generate de
activitati de
reamenajare ~i
reabilitare
interioari ~i/sau
exterioara a
acestora(DPL)

EClllPAMENTE
Echipamente
pentru
colectatea

TIP ECHIP AMENT

VOLUM

Saci cu manere

60 l

BUCATI
Min. 6

Containere metalice
4-lOmc

4-10 me

Min. 1

DPL

Masina(tractor cu
remorca) pentru
colectarea

Masina tip platforma
actionata hidraulic sau
tractor cu remorca)

DPL

PRIMAR
BESCHEA
SEVE.~~
•
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Min. 1

PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarJuneeni<ll vahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlwigeni, com. Tarlungeni,jud. Br~ov; cod postal: 507220

Anexa nr. 4.3 la HC.L. nr. ........ / ...... .... 2019

CAIET DE SARCINI PROPRilJ
al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TARLUNGENI, judetul
BRASOV

Activitatea: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si
predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de
neutralizare
Introducere
Prezentul caiet de sarcm1 propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna
T ARLUNGENI a fost intocmit 'in concordanta cu necesitatile obiective ale U.A.T. comuna
TARLUNGENJ, judetul BRA~OV ~i s-a Ia.cut cu respectarea in totalitate a regulilor de baza
precizate in caietul de sarcini-cadru ~i in Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.
CAP.I

Obiectul caietului de sarcini
ART.1
Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei TARLUNGENI,
stabife$te conditiile de desta~urare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare al comunei
TARLUNGENI, judetul BRA~OV, stabilind nivelurile de calitate $i condi~iile tehnice necesare
functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta ~i siguranta.

ART.2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drepl documentatie tehnica $i de
referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desta~urare a serviciului de salubrizare al
U.A.T. comuna TARLUNGENI, judetul BRA~OV, 1n gestiune direct.a.

ART.3
Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TARLUNGENI, judetul
BRA~OV, face parte integranta din documentatia necesara d~rarii activitatii specifice
serviciului public de salubrizare a localita~ilor 1n raza administrativ teritoriala a comunei
TARLUNGENI ~i anume:

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public

~i

predarea acestora catre

unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, pentru toti utilizatorii de pe
teritoriul comunei T ARL UNG ENI, constituind ansamblul cerintelor tehnice de baza.
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ART.4
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specifica1iile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic ~i de performantii, siguranta 1n exploatare, precum ~i
sisteme de asigurare a calitatii, tenninologia, conditiile pentru ce1tificarea conformitatii cu
standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se referA, de asemenea, la algoritrnul executarii activitatilor, la
verificarea, inspectia ~i conditiilc de receptie a lucrarilor, precum ~i la alte conditii ce deriva din
actele normative ~i reglementarile 1n legatura cu desta~urarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,
la prevenirea ~i stingerea incendiilor ~i la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestarii serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA~OV, activitatea de
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora ciitre unitatile de
ecarisaj sau catre instala.tiile de neutralizare ~i care sunt 1n vigoare.

ART.5
Tennenii, expresiile ~i abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul propriu al
serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TARLUNGENI,judetul BRA$0V.

CAP.II
Cerinte organizatorice minimale
ART.6
Operatorul serviciului de salubrizare a comunei TARLUNGENI, judetul BRA$0V, activitatea
de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile de
ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare va asigura:
a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor ~i regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a
constructiilor, prevenirea ~i cornbaterea incendiilor;
b) exploatarea, intretinerea ~i reparatia instalatiilor ~i utilajelor cu personal autorizat, 1n functie
de complexitatea instalatiei ~i specificul locului de munca;
c) respectarea indicatorilor de performanpi ~i calitate stabilip prin hotfilarea autoritatilor
administratiei publice locale §i precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea catre autoritatea administratiei pub1ice locale TARLUNGENI, respectiv
A.N.R.S.C., a infonnatiilor solicitate ~i accesul la documentatiile ~i la actele individuale pe baza
carora presteazli serviciul de salubrizare, in conditiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativteritoriale a comunei TARLUNGENl pentru care are hotarare de dare 1n administrare;
g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de
operare;
h) lnlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau neetan§eitati;
i) elaborarea planurilor anualc de revizii ~i reparatii executate cu forte proprii ~i cu terti;
j) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor ~i reclamatiilor ~i de rezo]vare operativa a
acestora;
k) evidenta orelor de functionare a utilajelor;
l) tinerea unei evidente a gestiuni i de~eurilor ~i raportarea periodica a situatiei autoritatilor
competente, confonn reglementarilor in vigoare;
m) personalul necesar pentru prestarea activitAtilor asumate prin hotararea de dare in
administrare;
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n) conducerea operativa prin dispecerat ~i asigurarea mijloacelor tehnice ~i a personalului de
interventie;
o) o dotare proprie cu instalatii ~i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor
in conditiile stabilite prin hotararea de dare in administrare;
p) alte condif.ii specifice stabilite de autoritatile administratiei publice locale ale U.A.T.
comuna TARLUNGENL
ART.7
Obligatiile ~i raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare a comwiei TARLUNGENI, judetul BRA$0V,
anexa la prezentul caiet de sarcini.
ART 8. Sarcinile ~i responsabilititile pirfilor cu privirc la conditiile de realizare a
reparatiilor, a investitiilor, precum ~i a altor cheltuieli pe care le va face operatorul
(1) Sarcinile $i responsabilitiifile Operatorului
(a) Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al U.A.T. comuna
TARLUNGENI~ aferente sistemului de salubrizare: se face cu diligenta unui bun proprietar;
(2) Sarcinile ~i responsabilitatile Autoritatilor administratiei publice locale
a) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice
ale U.A.T comwia TARLUNGENl privind obiectivele noi, modemizarea ~i/sau extinderea
sistemului de salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare prevazute la art.3, se
realizeaza in confom1itate cu prevederile din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicata, cu completarile
ulterioare ~i Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile
~i completarile ulterioare ~i se asigura din urmatoarele surse:
a.l) fonduri de la bugetul local al comunei TARLUNGENI;
a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna TARLUNGENI;
a.3) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor raxe speciale, instituite la nivelul
autoritatilor administratiei publice locale TARLUNGENI, potrivit legii;
a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor
programe de investitii realizate cu finantru:e extcrna, precum ~i din bugetele unor ordonatori
principali de credite ai bugetului de stat;
a.6) fonduri puse la dispozitie de utilizatori;
a.7) alte surse, constituite potrivit legii.
b) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investi\ii publice
ale U.A.T comuna TARLUNGENI, aferente sistemului de salubrizare racuta din fonduri de la
bugetul local al comunei, se face numai pe baza hotararilor consiliului local al comunei
TARLUNGENI.
c) Planul de investitii pentru sistemul public salubrizare al comunei TARLUNGENl va fi
aprobat de catre Consiliul Local al comunei TARLUNGENI prin hotarare, la propunerea
primarului;
d) Finantarea ~i realiz.area investitiilor aferente sistemului de salubrizare al comunei se
face cu respectarea Jegislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea ~i
aprobarea investitiilor publice, In temeiul urmatoarelor principii:
d.l) promovarea rentabilitatii ~i eficientei economice;
d.2) pastrarea veniturilor realizate din aceste activitAli la nivelul comunitatilor
locale ~i utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului ~i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
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d.3) intarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ-teritoriale pentru
crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciului;
d.4) 1ntarirea autonomiei locale privind contractarea ~i garantarea unor
imprumuturi inteme sau exteme necesare pentru finantarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciului, in conditiile legii;
d.5) respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
d.6) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea ~i disciplina ill
constructii, urbanism, amenajarea teritoriului ~i proteqia mediului;
e) Bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatii administrativteritoriale apaqin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din
fonduri publice;
f) Obiectivele de investitii promovate de autoritatea administnqiei publice locale
TARLUNGENI, specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, ce
implica fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se norninalizeaza in
listele anuale de investitii ale unitatii administrativ-teritoriale TARLUNGENJ anexate la bugetul
local §i se aproba odata cu acestea prin hotarari ale Consiliului Local;
g) Obiectivele de investitii mentionate la lit. f) se realizeaza cu respectarea prevederi1or
legale in vigoare privind elaborarea, avizarea ~i aprobarea documentatiilor de executie, a
prevederilor legale 1n vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum ~i a
documentatiilor de urbanism $i amenajarea teritoriului aprobate conform legii;
CAP. ID - Serviciul de salubrizare
Secpunea 1-a
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora catre
unititile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
ART.9
Operatorul are pennisiunea exclusiva de a desfii~ura activitatile colectarea cadavrelor
animale1or de pe domeniul public ~i predarea acestora catre unitatile de ecarisaj autorizate sau
catre instalatiile de neutralizare autorizate, in conditiile legii., din aria administrativ-teritoriala a
comunei TARLUNGENI.
ART.10
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi co1ectate ~i transportate in mijloace
auto special amenajate ~i vor fl predate la unitatea de ecarisaj din BRA~OV.
ART.11
Cantitatea anuala estimata. este de circa 30 kg. Cantitatea estimata are un grad de
variatie de pana la 50%.
ART.12
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate ~i transportate in mijloace
auto special destinate ~i amenajate in acest scop, care mdeplinesc conditiile impuse de legislatia
In vigoare.
ART.13
Spccificatiile tehnice referitoare la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea,
inspectia §i conditiile de receptie a lucrarilor, precum ~i la alte conditii ce deriva din actele
normative ~i reglementarile In legatura cu des~urarea serviciului de salubrizare sunt
unnatoarele:
l .Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drum.urile
publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau Iichide speciale §i sa prezinte o buna
etanseitate a benelor de incarcare.
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2.Autovehiculele care transpo11a de$eurile trebuie sa aiba un aspect ingrijit ~i sa fie
personal izate.
3.Personalul care deserveste m.ijloacele auto folosite pentru. transportul de astfel de~euri
trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia In conditii de siguranta, sa detina toate
documentele de insotire §i sa nu abandoneze de§eurile pe traseu.
4.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu eel mai redus rise pentru
sanatatea populatiei ~i a mediului, care au fost aprobate de autoritatile competente.
5.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica ~i personal corespunzator pentru
interventie, in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului
6.Vehiculele vor ti incarcate astfel incat de§eurile sa nu fie vizibile ~i sa nu existe
posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicuJ i se va asigura personalul necesar
pentru executarea operatiunilor specifice, in condi~ii de siguranta ~i de eficienta.
7.Dupa colectare de§eurile se transporta §i se deptm In depozitul de deseuri, a carei
functionare este reglementata de actele normative in vigoare privind depozitarea de~eurilor ~i
protectia mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean.
ART.14
Autovehiculele ~i containerele destinate transportului cadavrelor de animale vor fi
dezinfectate dupa fiecare transport fu parte, in locwi special amenajate pentru aceasta operatic.
ART.15
Personalul va utiliza utiliza echipament de protect.ie adecvat ~i va fi dotat cu mijloace
corespunzatoare astfel incat s~ nu intre in contact direct cu cadavrele de animale
colectate.
ART.16
Personalul trebuie sa aiba aviz medical prin care sa se confirme ca sunt indeplinite
conditiile necesare pentru prestarea acestei activitati (inclusiv vaccinarea daca este cazul).
ART.17
( 1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecfie ~i siguranta ~ i
de desfa§urarea tuturor operatiunilor ~i activitatilor
conformitate cu prevederile legale ~i
nonnele privind sanatatea ~i securitatea in munca.
(2) Operatorul serviciului de salubritate are urmatoarele obligatii in domeniul privind
protectia ~i securitatea muncii :
a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana;
b) asigurarea echipam.entului de protectie si lucru pentru fiecare functie mparte, potrivit
nonnativului in vigoare;
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie in parte;
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;
e)asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul
accidentarilor sau de invaliditate;
f) asigurarca curatirii §i spalarii ma~inilor, eurocontainerelor folosite.
(3) Prevenirea incendiilor ~i masurile de protectie vor fl asigurate ~i mentinute conform
prevederilor legale 1n vigoare.
(4) Operatorul va implementa ~ i mentine un sistem de management integrat
calitate - mediu • sanatate ~ i securitate ocupationala, conform cerintelor standardelor ISO
9001, ISO 14001 ~i OHSAS 18001 sau echivalent ~i se va asigura ca toate serviciile
sunt fumizate in conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu §i sanatate ocupationala.
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ART.18
Se interzicc abandonarea sau ingroparea cadavrelor de animale colectate de pe
domeniul public, precum ~i depozitarea In alte conditii decat cele stabilite prin legislatia m
vigoare.
ART.19
Receptia lucrarilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i
predarea acestora catre uniratile de ecarisaj sau clitre instalatiile de neutralizare se va face
astfel:
(1) Pentru de~eurile provenite din colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public ~i predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare,
operatorul va stabili cu autoritatile administratiei publice locale modalitatea de determinare a
cantitatii acestor de~euri, precum ~i modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat in
depozite pentru aceste de~uri. De regula, determinarea acestor cantitati se face prin cantarire la
depozit, iar transportul de la producator la depozit se face cu mijloaceJe operatorului.
(2) Tarifele calculate vor cuprinde toate operatiunile de colectare, transport ~i eliminare ~i
se vor exprima in lei/kg.
ART.20
Prestarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i
predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare se va executa
astfel
meat
sa
se
realizeze:
a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp ~i conditiile meteo, cu respectarea
prevederilor
contractuale;
b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public §i predarea acestora unitatilor
de
ecansaJ
m
termen
de
doua
ore
de
la
anuntare;
c) corectarea §i adaptarea regimului de prestare a activitatii Ia cerintelor beneficiarilor;
d)
controlul
calitatii
serviciului
prestat;
e) tinerea la zi a documentelor cu pnvire la prestarea serviciului;
t) respectarea regulamentului serviciulw de salubrizare aprobat de autoritatea
administratiei
publice
locale,
in
conditiile
legii~
g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv
reducerea
costurilor
de
prestare
a
serviciului;
h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate §i dotate pentru efectuarea unor astfel de
transporturi,
in
mtreaga
arie
administrativ-teritoriata
incredintatii;
i) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul
serviciului
de
salubrizare;
j) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat ~i in numar
suficient.
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