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     ROMÂNIA 

     JUDEȚUL ALBA                                                

     ORAŞUL OCNA MUREŞ                ANEXA nr.1 la Hotărârea nr. 198/29.09.2022                         

     CONSILIUL LOCAL                  

                                                              

 
STUDIUL DE OPORTUNITATE 

 

Gestiune directă a unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare a Orașului Ocna 

Mureş 
 

 

      Darea în administrare către Serviciul Public de Gospodărire Locală a Orașului Ocna Mureş, 

a următoarelor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare a orașului Ocna Mureş: 

a) Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

b) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ; 

c) Întreţinerea spaţiilor verzi. 

 

I. INTRODUCERE  

 

     Studiul de oportunitate reprezintă o cerinţă a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta şi stabili soluţiile optime 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.  

 

 

 II. PREZENTAREA ORAŞULUI OCNA MUREŞ 

  

 2.1. Aşezare geografică 

 

   Oraşul Ocna Mureş este atestat documentr din anul 1203, situat in partea centrală a României 

în nord-estul judeţului Alba, localizarea oraşului pe harta judeţului Alba are coordonatele 

46023′24"N23015′36"E, fiind la 55 km de Alba-Iulia şi la 22 km de Aiud, situate pe malul stang 

al cursului mijlociu al raului Mureş, între Câmpia Transilvaniei la N și Podişul Tarnavelor la 

S, altitudinea medie a zonei este de 281 m. Formele de relief care se întâlnesc pe teritoriul 

oraşului şi în vecinatăţi, se caracterizeaza prin varietate, cuprinzând porţiuni de luncă, deal sau 

podiş. De o parte şi de alta a râului Mureş se desfașoară o luncă asimetrică de aproximativ 264 

m altitudine.  

 

     2.2. Clima 

 

Ocna Mureş este un oraş situat la altitudinea de 258 m. Dispune de un climat temperat 

continental-moderat, cu temperatura medie anuală de 9 °C (peste 20 °C în iulie şi sub −4 °C în 

ianuarie) şi un regim potrivit de precipitații cu un volum de 150mm anual, din punct de vedere 

al vântului se înregistrează vânturi puternice constante din decembrie până în aprilie și vânturi 

liniștite din iunie până în octombrie. De asemenea, acest ţinut este afectat de vânturile din sud 

şi sud-vest care aduc mase de aer cald, tropical care produc creşteri semnificative ale 

temperaturii aerului. Caracteristic pentru culoarul Alba Iulia – Ocna Mureş – Turda sunt 

vânturile frecvente cu caracter de fohn (foen), care produc încălzirea aerului, înseninarea 

cerului, scaderea precipitaţiilor, sub 600 mm anual şi desprimăvărării timpurii în toată lunca 

Mureşului. 

 

2.3. Date administrativ teritoriale 

 

La baza Studiului au stat următoarele date administrative: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba-Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aiud
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- suprafata: 68,34 km2; 

- intravilan: 9,590 km2; 

- populaţie: 13.036 loc. 

- nr.străzi:  95 

 

Localităţi aflate în administrare:  

- Ocna Mureş; 

- Uioara de jos; 

- Uioara de Sus; 

- Cisteiul de Mureş; 

- Micoşlaca;  

- Războieni-Cetate; 

 

III. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

 

   Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii 

şi oportunităţii de atribuire a gestiunii directe a unor activități din cadrul Serviciului de 

salubrizare al Oraşului Ocna Mureş. 

Activităţile Serviciului public de salubrizare a oraşului Ocna Mureş, care fac obiectul 

prezentului   studiu sunt: 

- 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 îngheţ; 

- întreţinerea spaţiilor verzi. 
 

IV. SCOPUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

 

Referitor la salubrizarea menajeră a unui oraş trebuie precizat faptul că aceasta este 

influenţată de numeroşi factori, între care se pot menţiona: numărul locuitorilor, distribuţia 

spaţială a populaţiei (densitatea) în cadrul spaţiului intravilan, structura şi particularităţile 

spaţiului construit, configuraţia şi gradul de modernizare a reţelei stradale, dotarea tehnico-

edilitară, gradul de acoperire cu servicii de salubritate şi calitatea acestor servicii, nivelul de trai 

al populaţiei, nivelul de civilizaţie şi spiritul civic al locuitorilor. 

Oglinda igienei urbane a unei localităţi reflectă, pe lângă nivelul de salubrizare menajeră 

(salubrizarea deşeurilor menajere de la populaţie şi de la agenţii economici) şi pe cel al 

salubrizării stradale, care are ca scop principal realizarea şi menţinerea igienei căilor de 

comunicaţie, în scopul ridicării gradului de confort citadin. 

Elaborarea Studiului de oportunitate privind gestiunea directă a serviciului public de 

salubrizare a Oraşului Ocna Mureş are drept scop: 

- dimensionarea parametrilor de performanţă şi a costurilor necesare pentru realizarea unui 

serviciu calitativ, 

- identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubrizare pentru 

activităţile care vor fi atribuite prin gestiunea directă. 

 

V. CADRU LEGISLATIV 

 

Prin raportare la principiul continuităţii serviciilor de utilitate publică şi a atribuţiilor ce cad 

în sarcina autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte aceste servicii, se întocmeşte prezentul 

studiu de oportunitate, cu respectarea următoarelor acte normative: 

a) O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

b) Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 
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localităţilor nr.101/2006; 

e) Legea nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

f) O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare : 

g) H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

h) Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

i) Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor. 

j) Ordinul Președintelui A.N.R. S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini cadru al 

serviciului de salubrizare - stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 

serviciu  în condiţii de eficienţă şi siguranţă; 

k) Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru de prestare 

a servicului de salubrizare a localităţilor, constituie modelul contractului de prestări servicii care 

reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relaţiile dintre operatori şi utilizatori; 

l) Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

m) Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Prin actele normative, de mai sus, se stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea 

serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru 

asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice şi raporturile 

dintre operator şi utilizator; 

 

VI. SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 

Conform art.1 alin.(2) din Legea nr. 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

      "În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare 

servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta 

lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public 

general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la:  

    a) alimentarea cu apă; 

    b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

    c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

    d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  

    e) salubrizarea localităţilor; 

    f) iluminatul public; 

    f^1) alimentarea cu gaze naturale; 

    g) *** Abrogată 

    h) transportul public local de călători.” 

 

Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 

a) autoritățile administrației publice locale; 

b) utilizatori servicilor comunitare de utilități publice; 

c) operatorii serviciilor comunitare de utilități publice; 

d) A.N.R.S.C. 

 

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat 

producerea de deșeuri şi poluarea mediului, astfel încât la realizarea serviciilor trebuie controlat 

impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei 
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dezvoltări durabile. Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice şi 

legislația în domeniu pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurator și obținerea 

tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr.51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități publice și 

reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului 

juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea 

și controlul funcționării serviciului public de salubrizare al localităților și se aplică serviciul 

public de salubrizare al comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și sectoarelor municipiului 

București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de 

salubrizare. 

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice  

locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile 

deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de 

importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi 

în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

 

VII. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 

 

   Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 

aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.82/2015, se intelege totalitatea operaţiunilor şi 

activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor, adică colectarea, 

selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea deşeurilor, măturatul, stropitul, spălatul străzilor, 

curăţatul rigolelor, colectarea deşeurilor stradale, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice 

şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 

Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare ca o componentă a 

serviciilor publice de gospodărie comunală sunt: 

a) protecţia sănătăţii publice; 

b) autonomia locală şi descentralizarea; 

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;  

e) calitate şi continuitate; 

f) securitatea serviciului; 

g) tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

h) nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 

i) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

j) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor proprietate publică şi a fondurilor publice; 

k) dezvoltare durabilă. 

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performantă prevăzuţi în Caietul 

de sarcini al serviciului. 

lndicatorii de performanţă şi de evaluare stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori 

pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor. 

lndicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de 

salubrizare avându-se in vedere: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

b) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorului; 

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

d) respectarea reglementărilor specifice în domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; 

e) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi 

securităţii muncii; 

lndicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activitaţi: 

a) gestiunea serviciului de salubrizare; 

b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

c) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 

d) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă; 
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e) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din Oraşul Ocna Mureş, pentru care are hotarâre 

de dare în administrare. 

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor 

publice şi ale agenţilor economici şi vor asigura: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 

b) promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

d) protecţia mediului înconjurător. 

 

 Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în condiţiile legii, conform art.28 alin.(2) din 

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin operatori furnizori/prestatori 

de servicii publice locale de gospodărire comunală specializaţi, 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) societăti 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. 

 

În conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii 51/2006, prin 

următoarele modalităţi: 

a) gestiunea directă 

b) gestiunea delegată. 

 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la 

nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată. 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de 

autorităţile deliberative ale acestora. 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale 

de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori 

numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor 

de utilităţi publice, precum şi concesionarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, 

respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract. 

 Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare 

se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz. Regulamentul serviciului de salubrizare a 

localităţilor şi Caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc în conformitate cu regulamentul 

cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate prin Ordinul 

nr.110/2007 şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale preşedintelui A.N.R.S.C.. 

    Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritonale şi operatorii serviciului de 

salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 

 a) hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe; 

 b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate. 

 Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, adminstrarea şi exploatarea 

sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte 

dintre activităţile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice şi de 

eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. 

 

VIII. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

ÎN ORAȘUL OCNA MUREŞ 
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Prin Contractul de prestări-servicii nr. 19428/27.11.2019, s-a atribuit S.C. RER VERT S.A. 

activităţile de măturat manual, întreţinere spaţii publice şi răzuit rigole. 

Prin H.C.L. nr.173/25.11.2021 s-a prelungit termenul contractului de prestări-servicii nr. 

19428/27.11.2019, până la data de 28.02.2022. 

Prin Contractul de delegare prin concesiune nr.61/2019, încheiat de ADI Salubris- Alba cu RER 

VEST S.A. – RETIMECOLOGIC SERVICE S.A., componenţi fiind ai Lotului I Alba Iulia, sunt 

delegate urmatoarele activitati de salubrizare: 

1.Precolectarea, colectarea selectivă şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor 

toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

2.Colectarea, transportul , depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente 

electrice şi electrocasnice, etc). 

Au rămas un număr de 3 activităţi aferente serviciului de salubrizare asupra cărora Consiliul 

Local al Oraşului Ocna Mureş nu a decis modalitatea de gestiune (directă sau delegată) respectiv: 

a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

c) întreţinerea spațiilor verzi. 

Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş va trebui să decidă dacă va executa serviciul prin 

gestiune directă sau va alege modalitatea de delegare a gestiunii prin care să i se atribuie unui 

operator responsabilitatea de prestare a serviciului de salubrizare, pe baza unui contract de delegare a 

gestiunii încheiat între Oraşul Ocna Mureş si operator.    

 

IX. GESTIUNEA DIRECTĂ 

DAREA ÎN ADMINISTRARE A ACTIVITĂȚILOR DIN SERVICIUL DE SALUBRITATE 

 

Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.28 

alin.(2), litera a), gestiunea directă se poate realiza prin "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;" 

Prin H.C.L. nr.62/2022 a fost înființat Serviciul Public de Gospodărire Locală a Orașului Ocna 

Mureş, entitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al Orașului Ocna Mureş cu 

obiectul de activitate, principal, salubrizarea localităţilor. 

În cazul în care s-ar opta pentru încredinţarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare  către 

Serviciul Public de Gospodărire Locală pentru activităţile: "măturatul, spălatul, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ şi întreţinerea spaţiilor verzi”, acesta trebuie să 

dispună de o dotare tehnico-materială adecvată şi personal calificat, astfel încât să poată presta 

serviciul la nivelul cantitativ şi calitativ prevăzut în Regulamentul serviciului. 

În acest sens, desfăşurarea activităţii este posibilă numai în baza deţinerii licenţei A.N.R.S.C., 

respectiv: 

 - clasa 3 (pentru operatori care presteaza activitate pentru un număr mai mic sau egal cu 50.000 

de locuitori). 

Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţii să deţină toate avizele, acordurile şi 

autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislatia 

în vigoare şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea 

populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autoritaţi competente în aceste 

domenii. 

Pentru acordarea licenţei A.N.R.S.C. - clasa 3, pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare a 

localităţilor, dotarea tehnico-materială minimă ar fi de: 

a) pentru activităţile de măturat şi spălat căile publice: 

- autospecială stropit şi spălat stradal : 

- mijloc de transport (autogunoieră, tractor cu remorcă, autobasculantă) incărcător frontal  

b) pentru activităţile de curăţat şi transport zăpada: 
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- 2 pluguri pentru zăpadă; 

- 1 utilaj de răspândire material antiderapant; 

- 1 mijloc de transport (autogunoieră, tractor cu remorcă, autobasculantă); 

- 1 încărcător frontal; 

c)  alte cheltuieli pentru desfaşurarea celor două activităţi; 

d)  cheltuielile cu personalul; 

e) cheltuieli cu forţa de muncă; (salarii şi contribuţii la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor 

sociale) pentru personalul minim angajat. 

- echipament de lucru; 

- cheltuieli cu protecţia muncii; 

- materiale igienico-sanitare; 

f) cheltuieli aferente mijloacelor auto: 

- combustibil; 

- asigurarea CASCO; 

- asigurarea obligatorie; 

- revizii obligatorii; 

- rovinietă; 

- licența emisă de Ministerul Transporturilor; 

- anvelope şi alte piese de schimb; 

- reparaţii;  

Potrivit Raportului de specialitate prezentat, Serviciul Public de Gospodărire Locală poate 

dispune de mijloacele tehnice de realizare a serviciului de salubrizare şi de personal specializat în 

domeniu pentru a putea asigura prestarea acestui serviciu prin modalitatea gestiunii directe. 

 

X. OPORTUNITATEA GESTIUNII DIRECTE 

 

Gestiunea directă a serviciului de salubrizare prezintă următoarele avantaje: 

- dezvoltarea capacităţii tehnice şi manageriale în domeniul salubrizării serviciilor publice; 

- îmbunătăţirea şi adaptarea sistemului de management al activităţilor de salubrizare la 

particularităţile şi nevoile Oraşului Ocna Mureş; 

- asigurarea continuităţii prestării serviciului de salubrizarea fără a fi nevoie de o procedură de 

achiziţie publică pentru contractarea serviciului; 

- controlul direct asupra activităţii; 

- dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării, cu mijloacele necesare desfăşurării activităţii 

de salubrizare; 

- suplimentarea investiţiilor conform oricăror norme care apar ulterior dării în gestiune; 

- utilizarea forţei de muncă existente pe perioada întregului an calendaristic; 

- îndeplinirea indicatorilor de performanţă care fac referire la activitatea prestată. 

Prin gestiunea directă se va obţine un raport optim între costuri şi calitatea serviciilor 

prestate, în corelare cu nevoile urbane şi cu dezvoltarea economico- socială a localităţii, fiind o 

modalitate de deţinere a controlului direct asupra activităţilor specifice serviciului de salubrizare. 

De asemenea, dotarea Serviciului Public de Gospodărire Locală cu utilaje performante va duce la 

realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului. 

În cazul gestiunii directe, prestarea activităţilor de salubrizare (măturat, spălat, deszăpezit)   se 

va executa astfel încât să se realizeze: 

- continuitatea activităţii, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor legale; 

- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activiăţii la cerinţele beneficiarilor; 

 

- controlul calităţii serviciului prestat; 

- ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

- respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în 

condiţiile legii; 

- prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

- realizarea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 
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normele europene privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 

- îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat; 

- nevoile cetăţenilor, precum şi ale celorlalţi utilizatori; 

- asigurarea respectării principiilor care se referă la aspectele sociale ale oraşului, după cum 

urmează: 

- responsabilitatea faţă de cetaţeni; 

- nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor; 

- transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor. 

 

XI. DURATA GESTIUNII DIRECTE 

 

Având în vedere faptul că Serviciul Public de Gospodărire Locală trebuie să efectueze 

investiţii în scopul satisfacerii nevoilor urbane actuale, propunem încredințarea gestiunii directe a 

seviciului de salubrizare, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire. 

 

XII. CONCLUZll 

 

Din analiza prezentată rezultă că soluţia care prezintă cel mai mare grad de rentabilitate şi cele 

mai puţine costuri şi riscuri pentru oraşul Ocna Mureş o reprezintă gestiunea directă a serviciului 

de salubrizare către Serviciul Public de Gospodărire Locală. 

Urmare a celor expuse mai sus, cu raportare la toate aspectele atinse şi justificate punctual şi în 

mod comparativ anterior ştiind condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale păstrează 

prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de 

salubrizare şi dreptul de a urmări, controla şi a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind 

realizarea acestor servicii, considerăm că este oportuna gestiunea directă a serviciului de 

salubrizare, prin darea în administrare către Serviciul Public de Gospodărire Locală, a următoarelor 

activitati: 

   - măturatul, spălatul, stropirea şi întereţinerea căilor publice; 

- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheţ; 

  - întreţinerea spaţiilor verzi. 

 

                                                                                                                                   

                                                                                           

 

 


