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Nr.5938 din 24.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public
de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

Văzând Expunerea de motive a d-lui (d-nei) Primar al comunei Dochia, jud.Neamţ,
Ciubotaru Iulian-Gheorghe, prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului
Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, "Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera
serviciilor comunitare de utiliăţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor".
Serviciul de salubrizare, potrivit legii mai sus-menţionate, se desfăşoară pe baza
următoarelor principii:
a) protecţia populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
e) asigurarea calitătii şi continuităţii serviciului;
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă.
Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, "Unităţile administrativ-teritoriale
pot forma asociaţii de dezvoltare
intercomunitară......... în vederea înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a
serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune,
specifice infrastructurii acestui serviciu".
Deasemeni potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) ale aceleiaşi legi, " Indiferent de
modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se
desfaşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei
de dezvoltare intercomunitară, după caz...."
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în care sunt asociate toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul nostru, conform documentelor statutare, are
drept scop principal realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management

Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”, precum şi gestionarea serviciilor de colectare,
transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale, nepericuloase.
Activităţile specifice serviciului de salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECONEAMŢ” se organizează şi se desfăşoară pe baza unui Regulament,
întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007.
Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, modificată şi completată, intenţia Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul
Serviciului Public de Salubrizare, a fost supusă dezbaterii publice, conform Anunţului din
data de 23 mai 2013, publicat pe site-ul Consiliului Judeţean www.cjneamt.ro. şi în ziarul
local Monitorul de Neamţ din data de 25.07.2013.
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, părţile au încredinţat Asociaţiei dreptul ca, prin
intermediul Adunării Generale, să elaboreze şi să aprobe Regulamentul serviciului de
salubrizare; totodată, conform art. 21 alin. (1) din Statut, hotărârile Adunării Generale de
aprobare a Regulamentul serviciului de salubrizare, "nu pot fi votate de reprezentanţii
asociaţior decât în baza unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărârea
autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este".
În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi
aprobat.

Întocmit,
Cojocaru Violeta-inspector achiziţii publice
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public
de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la aprobarea Regulamentului
Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ.
Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”,din care fac parte
toate cele 84 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Neamţ, a fost una din condiţiile
de eligibilitate pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană
prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa II, respectiv Fondul European de
Dezvoltare Regională.
Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al
deşeurilor şi furnizarea în comun a serviciilor prin gestiunea delegată a activităţilor ce
compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii atribuite operatorilor prin
licitaţie publică conform procedurilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, care se completează cu normele procedurale reprezentate de Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe
baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului–cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 şi
care, conform Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, trebuie
supus dezbaterii şi aprobării plenului Adunării Generale a asociaţiei.
Prevederile acestui Regulament se aplică serviciului public de salubrizare pentru
activităţi de salubrizare, respectiv precolectarea, colectarea, sortarea, transportul şi
depozitarea controlată a deşeurilor municipale, acesta fiind înfiinţat şi organizat pentru
satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe
teritoriul Judeţului Neamţ.
Regulamentul de salubrizare stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi
funcţionarea serviciului de salubrizare în Judetul Neamt, definind modalităţile şi condiţiile ce
trebuie îndeplinite pentru asigurarea servciului de salubrizare, indicatorii de performanţă,
condiţiile tehnice, raporturile dintre operatori şi utilizator. Prevederile Regulamentul de
salubrizare se aplică la recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi
echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale
specifice în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, indiferent de modul în care este organizată gestiunea serviciului
de salubrizare, "activităţile specifice serviciului de salubrizare se desfaşoară pe baza unui

regulament al serviciului" , aprobat prin hotărârea organelor deliberative ale unităţilor sau
ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară după caz.
Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, privind
aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul
Neamţ, pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,
Ciubotaru Iulian-Gheorghe
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HOTĂRÂRE
nr.55 din 2013

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public
de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ
Consiliul Local al comunei Dochia, jud.Neamţ ,întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 25 octombrie 2013;
Examinând expunerea de motive nr.5939/24.10.2013 a Primarului comunei Dochia,
d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe ;
Văzând raportul de specialitate
nr.5938/24.10.2013 al compartimentului de
specialitate cu atribuţii în domeniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
Având în vedere;
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (2), alin (3) lit.i) şi art . 23 alin. (2) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 101/2006
a serviciului de salubrizare a localitătilor;
- prevederile Ordinului preşedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităti Publice
nr. 110/2007 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct 14 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată;
In temeiul art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din
Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, persoanelor şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Dochia.
Dochia, 25 octombrie 2013
Preşedinte de şedinţă,
Ceauşu Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

