
                                                                                          

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA SCÂNTEIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Caietului de sarcini al activităţilor Serviciului de salubrizare ce au fost
delegate operatorului S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L

        CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA  Județul Ialomița   intrunit in sedinta ordinară, astazi ..............
         Avand în vedere:  
      -  prevederile art. 22 alin. 4, teza a 2-a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile art. 12 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                   Examinând:
- referatul de aprobare al Primarului - Ilie Georgeta,   prin care se motiveaza necesitatea adoptarii 
acestei hotarari;
- Hotărârea ADI „ SALUBRIS GROUP 2010” nr. 2 din 26.01.2020;
- raportul compartimentului achiziţii publice;
   - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;
                   În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. d),  coroborat cu cele ale alin. 7, lit. n) şi ale art. 139
alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică şi se completează  Caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare ce au fost
delegate operatorului S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L, conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

              Art. 2. Primarul comunei Scânteia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

Iniţiator Avizează

    Primar: Ilie Georgeta Secretar: David Carmen Georgiana



Nr. 14/27.01.2020

                                                                                               Anexa la PH nr. 14/27.01.2020

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI “SALUBRIS GROUP 2010”
Cod fiscal 27750977
GRIVITA, Str. Primaverii, nr. 4, jud. Ialomița

HOTĂRÂREA NR. ______
din data de _______________

Privind actualizarea și modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor
publice de salubrizare ADI “SALUBRIS GROUP 2010”

Adunarea Generală a Asociaților, având în vedere:
 Dispozițiile art. 5 din Statutul Asociației, prin care se stabilește competența acesteia de

întocmire  și  modificare  a  Caietului  de  sarcini pentru  delegarea  gestiunii  serviciilor
publice de salubrizare ADI “SALUBRIS GROUP 2010”.

 Îndeplinirea condiţiei de cvorum reglementată  la art. 20 din Statutul Asociaţiei.
 Dispozițiile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localităților,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
 Cu un număr de _______ voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.  1. Se aprobă actualizarea și  modificarea Caietului  de sarcini  pentru delegarea gestiunii
serviciilor  publice  de  salubrizare  ADI  “SALUBRIS  GROUP  2010”,  în  conformitate  cu  noile
modificări legislative privind regimul deșeurilor.



Art. 2. Se adaugă art. 51, art. 52, art. 53 și art. 54 în Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii
serviciilor publice de salubrizare, care vor avea următorul conținut:
„ART.  51.  Redevența pentru activitatea de salubrizare se calculează ținând cont de valoarea
calculată  similar  amortizării  pentru  mijloacele  fixe  aflate  în  proprietate  publică  şi  puse  la
dispoziţie  operatorului  odată  cu  încredinţarea  serviciului  de  utilităţi  publice  şi  gradul  de
suportabilitate al populaţiei. Redevența astfel calculată este în cuantum de 0,5% din valoarea
facturilor  încasate de către  delegat.  Plata  redevenței  se  va face anual  până la data de 31
ianuarie, în următorul cont bancar: _______________________

ART. 52. (1) Operatorul de salubritate va solicita tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor
reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat, precum și tarife
distincte pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și
alte tipuri de deșeuri). Aceste tarife vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu local.
(2) În aceste cazuri, tarifele vor fi următoarele:
a)  tarif  pentru  gestionarea deșeurilor  reciclabile  (hârtie,  metal,  plastic  și  sticlă)  menajere  și
similare colectate separat: ........................... lei;
b) tarif pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și alte
tipuri de deșeuri): ......................... lei.
(3)  Tariful  pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful  activității  de colectare și
transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.
(4)  Tariful  pentru  gestionarea  celorlalte  tipuri  de  deșeuri  menajere  și  similare  (biodeșeuri
colectate separat și deșeuri reziduale) include tariful activității de colectare și transport, precum
și  tariful  următoarelor  activități  de  tratare:  compostare,  tratare  mecano-biologică,  tratare
mecanică (sortare deșeuri reziduale) și depozitare.
(5) Operatorul de salubrizare are obligația de a suporta contribuţia pentru economia circulară
pentru  cantităţile  de  deşeuri  municipale  destinate  a  fi  depozitate  care  depăşesc  cantităţile
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de delegare.”

 ART. 53.  Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din puncte de
colectare în sistem „din poartă în poartă” (instrumentul „plătește pentru cât arunci”).”

ART. 54.  Beneficiarii serviciului au posibilitatea de a solicita, după caz, un număr mai redus de
recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, recipiente cu volum mai mic sau reducerea
frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale.”

Art. 3. Se introduc următoarele două tabele în cadrul Anexei nr. 1 – Indicatori de performanță
pentru serviciul public de salubrizare în Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor
publice de salubrizare, care vor avea următorul conținut:



TABEL NR. 1

Activitatea serviciului de
salubrizare

Descrierea indicatorului
Valoarea minimă a

indicatorului
Colectarea  separată  a
deşeurilor municipale 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic
şi  sticlă  din  deşeurile  municipale,  colectate
separat,  ca  procentaj  din  cantitatea  totală
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic
şi sticlă din deşeurile municipale.

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic
şi  sticlă  din  deşeurile  municipale  colectate
separat reprezintă cantitatea acceptată într-
un an calendaristic de către staţia/staţiile de
sortare.

Cantitatea  totală  generată  de  deşeuri  de
hârtie,  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 hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 
2019
 
 
 
 

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

Operarea  staţiilor  de
sortare

Cantitatea  totală  de  deşeuri  trimise  la
reciclare ca procentaj din cantitatea totală de
deşeuri acceptate la staţiile de sortare (%).

75%*

Operarea  instalaţiei  de
tratare mecano-biologică

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie, metal,
plastic  şi  sticlă  trimise  anual  la  reciclare  ca
procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptată  la  instalaţia  de  tratare  mecano-
biologică (%).

3%*

Colectarea şi  transportul
deşeurilor  provenite  din
locuinţe,  generate  de

Cantitatea  totală  de  deşeuri  provenite  din
locuinţe,  generate  de  activităţi  de
reamenajare  şi  reabilitare  interioară  şi/sau

30% în anul 2017
45% în anul 2018
55% în anul 2019



activităţi de reamenajare
şi  reabilitare  interioară
şi/sau  exterioară  a
acestora

exterioară  a  acestora,  predată  pentru
reutilizare,  reciclare  şi  alte  operaţiuni  de
valorificare  materială,  inclusiv  operaţiuni  de
umplere,  rambleiere,  direct  sau  prin
intermediul  unei  staţii  de  transfer  ca
procentaj din cantitatea de deşeuri provenite
din  locuinţe,  generate  de  activităţi  de
reamenajare  şi  reabilitare  interioară  şi/sau
exterioară a acestora colectate (%).

70% în anul 2020

*  Indicatorii  de  performanţă  sunt  obligatorii  atât  în  cazul  staţiilor  de  sortare,  respectiv  a
instalaţiilor  de  tratare  mecano-biologică  din  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al
deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.

Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori de performanță vor fi aferente tarifului de
depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de deșeuri
eliminate  prin  depozitare  care  depășesc  cantitățile  corespunzătoare  acestor  indicatori  de
performanță.

TABEL NR. 2 – Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului
„plătește pentru cât arunci”

Populația  care  a  solicitat  aplicarea  instrumentul
economic „plătește pentru cât arunci” raportat la
populația totală din aria de delegare (%) 

2019 – 5%
2020 – 10% 
2021 – 15% 
începând cu 2022 – 20%

Art. 4. Prezenta Hotărâre se va comunica membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ADI “SALUBRIS GROUP 2010”și societății SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.

PREȘEDINTE,                                                                                                      SECRETAR,
CHITU NELU
..................................                                                                                      .................................

AVIZAT UAT ___________

.........................................



                   Iniţiator Avizează

    Primar: Ilie Georgeta Secretar: David Carmen Georgiana


