
JUDEŢUL GORJ 
C O M U N A PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E NR. 51 

privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului privind 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,de pe teritoriul 

Comunei Padeş, judeţul Gorj. 

Consiliul local al Comunei Padeş, judeţul Gorj 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre; 
- Referatul de aprobare; 
- Raportul de specialitate; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr .51/08.03.2006, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- Prevederile Legii nr . l01/2006-legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- Prevederile Legii nr.99/2014-legea de modificare a Legii 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor; 
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 
- H.C.L. Padeş nr. 47 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a 

comunei Padeş, în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de salubrizare a comunei 
Padeş ; 

_ _ - Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de reglementare pentru serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice n r . l l 1/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

_ _ - Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de reglementare pentru serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr . l 12/09.07.2007 privind aprobarea Contractului - c a d r u de prestare a serviciului 
de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
în temeiul art.139, a l in . ( l ) , art. 196 al in.( l) l i t .„a" „O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art . l . Se aprobă caietul de sarcini pentru atribuirea contractului privind 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,de pe teritoriul 
Comunei Padeş, judeţul Gorj . 

A r t . l . Se aprobă modelul contractului de delegare a activităţii 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,iară a aduce atingere fluxului 
de deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice, baterii şi acumulatori. 

Art.3. Secretarul general al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei 
Padeş, Instituţiei Prefectului - Jude ţu l Gorj , şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-
ul şi la sediul instituţiei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier, Cîlcioi Vasilică 

/ /,• Contrasemnează, 
secretar general, 

Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 
Nr. 51 din 14 octombrie 2019 
Adoptată cu un număr de 9 voturi 
pentru, din totalul de 12 consilieri în funcţie 



Anexa nr , 1 
Ia I1CL Padeş nr, 51 din 14.10. 2019 

C A I E T D E SARCINI 

P E N T R U A T R I B U I R E A C O N T R A C T U L U I P R I V I N D A C T I V I T A T E A DE 
C O L E C T A R E S E P A R A T Ă ŞI T R A N S P O R T U L S E P A R A T AL D E Ş E U R I L O R 

M U N I C I P A L E ŞI A L D E Ş E U R I L O R S I M I L A R E P R O V E N I N D DIN ACTIVITĂTI 
C O M E R C I A L E DIN I N D U S T R I E ŞI I N S T I T U Ţ I I , I N C L U S I V F R A C Ţ I I 

C O L E C T A T E S E P A R A T , DE PE TERITORIUL C O M U N E I PADEŞ, 
J U D E Ţ U L G O R J 



CAPITOL, UI. 1 
Dispoziţii genera le 

ART.J. Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat în conformitatea cu prevederile Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 republicata, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, ale 
Legii 99/2014 de modificare a Legii 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor şi cele ale 
Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice (A.N.R.S.C.) nr. 1 11/09.07.2007 cu modificările si completările ulterioare pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 
ART.2. La întocmirea prezentului caiet de sarcini s-a ţinut cont de necesităţile obiective ale cetăţenilor 
Comunei Padeş, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în regulamentul- cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor si a reglementarilor obligatorii care trebuie respectate pe parcursul 
derulării, activităţilor de colec tare s e p a r a t ă şi t r a n s p o r t u l s e p a r a t al deşeur i lo r munic ipa l şi al deşeur i lo r 
s imilare p roven ind din act ivi tă ţ i comerc ia le din indus t r ie şi insti tuţi i , inclusiv f rac ţ i i colectate sepa ra t , 
f ă r ă a aduce a t ingere f luxu lu i de deşeur i de ech ipamen te electr ice electronice, bater i i şi acumula to r i , 
denumită in continuare co lec tare s e p a r a t ă a deşeur i lo r în Comuna Padeş. La întocmirea Caietului de sarcini, 
s-a utilizat documentaţia prevăzută în caietul de sarcinLcadru aprobat prin Ordinul mai sus menţionat, totodată 
s-a avui in vedere modificările aduse de Legea nr. 99/2014. 

ART..3. Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum 
suni aceslea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională şi stabileşte condiţiile de 
desfăşurare a activităţilor specifice de colectare s epa ra t ă a deşeur i lo r în Comuna Padeş pentru ca acesta să 
funcţioneze în condiţii ele eficienţă şi siguranţă. 

C A P I T O L U L II 
Obiec tu l caietului de sarc in i 

ARTA Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor de colectare separată a 
deşeurilor, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestei activităţi în condiţii 
de eficienţă şi siguranţă. 
AR 1,5, Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a colectării separate a deşeurilor. 
A R T A Caietul de sarcini face parte din documentaţia de atribuire a colectării separate a deşeurilor, care 
presupun: 

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 
clin activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat. Iară 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 ( la solicitarea producătorilor /deţinătorilor dedeşeuri, în baza 
tarifelor aprobate de CL Pacleş); 
ART.7 . (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 
terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia 
şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi Ia alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările 
în legătură cu desfăşurarea activităţii de colectare separată a deşeurilor. 
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de 
precoleetarea, colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 
menajere, cu excepţia celor cu regim special şi care sunt în vigoare. 
ART.8 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare. 



CA PITO LUI. III 
D u r a t a acordu lu i c ad ru de servicii 

ART.9 . Durata pentru care se ciesfasoara activitatea de colectare separată şi transportul separat a deşeurilor 
menajere, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţiacelor cu regim special, 
din aria administrativ-teritorială a Comunei Padeş, este de 6 luni , începând cu data încheierii contractului, 
acesta putând fi prelungit cu acordul părţilor, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata iniţială a 
contractului (3 luni). în condiţiile legislaţiei în vigoare. 
A R T J O . Contractul va înceta de drept. înainte de trecerea termenului în cazul desemnării unui operator 
regional în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor. 

CAPITOLUL IV 

C e r i n ţ e o rgan iza tor ice min imale 

ART.1L Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: 
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în t imp a construcţiilor, prevenirea şi 
combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de concesiune a 
serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare; 

d) furnizarea către Primăria Comunei Padeş. respectiv către A.N.R.S.C.. a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea decolectare separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, în condiţiile legii; 

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activităţii de colectare separatăşi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, care se vor perfecta şi încheia cullecare 
gospodărie în parte, agent economic sau autoritate publică; 

f) prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare la toţi utilizatorii din raza administralivAerilorială a Comunei Padeş cu care au sau nu au 
încheia! contract de prestare de servicii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri comunale şi abandonate şi 
lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare: 

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor deoperare, 
constând clin ridicarea gunoiului de la populaţie, de pe domeniul public, de la instituţiile publice de 4 (pa t ru ) 
ori pe lună sau saptamanal. Preţul tarifului va 11 stabilit in conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile comunitare de Utilitati Publice nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru acti vitali le specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor, pe persoană, iar instituţiile publice şi agenţii economicii se vor tarifa potrivit 
aprobărilor legale, în funcţie de cantitatea de deşeuri livrată pe bază de contract; 

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către 
autorităţile administraţiei publice locale, in baza fişelor de f u n d a m e n t a r e pe elemente dccheltuieli , 
în tocmite de că t re ope ra to r i , în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustaresau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.; 

h)dotarea utilizatorilor eu containere/recipiente, precum şi. obligatoriu eu sacii necesari realizării 
activităţii de precolectare separată a deşeurilor, costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertai 
pentru prestarea activităţii de colectare separată a deşeurilor. Colectarea separată a deşeurilor se va face pe 3 
fracţ i i (hârtie, plastic, sticlă/ metal) de Ia populaţie şi agenţii economici. Recipientele de preeoleciare u i r a w a 
culori diferite pentru fiecare tip de deşeu colectat sau vor fi marcate corespunzător prin insepripiionare pe 
suprafaţa minima de 20% din suprafaţa totala a recipientelor de precolectare. 

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare separată care prezintă defecţiuni sau neetanşei lăţi: 
j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reelamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
1) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
rn) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei 



autorităţilorcompetente, conform reglementărilor în vigoare; 
n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract: 
o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tchnicc şi a personalului de 

intervenţie o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 
condiţiile stabilite prin contract; 

p) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, 
ART.12. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 
serviciului» anexă la prezentul caiet de sarcini întocmit în baza Regulamentului - cadru aprobat de legislaţia în 
vigoare, 
ART.13. (1) Programul de investiţii pentru dezvoltarea activităţii va 11 promovat administraţia publica locală, 
în limita surselor de finanţare, 
(2) Lucrările de reparaţii. întreţinere şi modernizare vor fi incluse în programele anuale de investiţii întocmite 
în confonnitate cu Programele Strategice ale Primăriei Comunei Padeş. cu respectarea condiţiilor contractuale 
dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator. 
(3) Cu sprijinul serviciului de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local se va întocmi şi va supune 
aprobării Consiliului Local al Comunei Padeş programul anual al reparaţiilor şi lucrărilor de investiţii, având 
la bază justificarea oportunităţii efectuării acestor cheltuieli. 
(4) Operatorul ele servicii va aplica propria politică în ce priveşte finanţarea şi/sau după caz, atragerea 
resurselor financiare necesare dezvoltării serviciului sau asigurării siguranţei în exploatare pentru bunurile 
gestionate. 

CAPITOLUL V 
Colec tarea s e p a r a t ă şi t r a n s p o r t u l separa t al deşeur i lo r mun ic ipa l e şi al deşeur i lor s imilare 

p roven ind din act ivi tă ţ i comerc ia le din indus t r ie şi instituţii , inclusiv f rac ţ i i colectate separa t , f ă r ă a 
aduce a t ingere f luxulu i ele deşeur i ele ech ipamen te electrice electronice, bater i i şi acumula to r i . 
Colectarea şi t r a n s p o r t u l deşeur i lo r proveni te din locuinţe, gene ra t e de activităţi ele r e a m e n a j a r e şi 
reabilitare in te r ioa ră şi /sau ex te r ioa ră a aces tora (la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în 
baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Padeş); 

ART',14. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectarc, colectare separată şi transport 
separai al deşeurilor comunale inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri le menajere, cu excepţia 
celor cu regim special. în condiţiile legii, în aria administrativ4eritorială a Comunei Padeş . Colectarea 
deşurilor se va face pe 3 fracţii (hârtie, plastic, sticlă/metal ) atât de la populaţie cât şi de la agenţii economici. 
Deşeurile biodegradabile se vor colecta în pubele şi vor fi transportate la staţiile de compost sau eliminare. 
Operatorul care desfăşoară activităţi de colectare separată a deşeurilor , este obligat să colecteze şi deşeuri 
abandonate şi in cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de 
curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt 
suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului / deţinătorului de 
deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate, cât şi sancţiunile contravenţionale. 
ART.15 . Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 4800 locuitori înregistraţi. Operatorul 
de servicii va avea în vedere, dotarea unui număr ele 1700 gospodării, a agenţilor economici, a instituţiilor din 
Comuna Padeş cu europubcle de 120 litri si a domeniului public cu europubele de 1 100 litri, costurile dotărilor 
cu europubcle se include in tariful ofertat, indiferent de categoria lor, care vor fi din materiale rezistente la 
solicitările mecanice sau agresiuni chimice si care sa se poata spala si dezinfecta uşor. Recipientele de 
colectare vor fi menţinute in buna stare si înlocuite la primele semne de pierdere a etanseitatii. Dotarea 
gospodăriilor cu europubcle de 120 litri respective 1100 litri se va face, în termen de cel mult 30 de zile de la 
încheierea contractului. 

ART.16, (1) Punctele de colectare pentru deşeurile colectate selectiv de pe domeniul public vor fi do Late de 
către operator cu containere de 1100 litri, pentru fiecare lip de cleşeu colectat (hârlie-carton, PJiT -plastic), 
numărul acestora fiind cel din Anexa nr . 1 la Caietul de sarcini. 
(2) Colectarea selectiva se va realiza in 8 (opt) puncte de colectare selectivă care vor fi amenajate în 
localităţile componente ale Comunei Padeş, respectiv sat Apa Neagră, Padeş,Văieni,Călugăreni,()rzeşti,Motru 
Sec. Cloşani, Ccrna Sat. operatorul urmând a dota aceste puncte cu un total 16 de containere ele 1100 litri, 
pentru colectarea selectiva în baza unui contract de comodat încheiat cu Primăria comunei Padeş. Stabilirea 



numărului de recipiente pentru colectarea selectivă are în vedere adoptarea măsurilor organizatorice necesare 
pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor în vederea transportării acestora către 
instalaţiile de tratare. 
(3) Ritmicitatea de ridicare a recipientelor pentru colectarea selectivă este de cel puţin patru ori pe lună sau 
saptamanal şi se va face gratuit de către operator. 
(4) Operatorul va proceda la curăţarea terenului din jurul punctelor de colectare pe o rază de 5 metri. 
(5) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în 
deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului pentru care sunt 
destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă conform prevederilor 
Ordinului nr, 1281/2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor, respectiv nr. 1121/2006 al ministrului 
administraţiei şi internelor. 
(6) La gospodăriile individuale colectarea separată a deşeurilor reeiclabile (hârtie şi ambalaje) se va face în 
saci coloraţi, distribuiţi de către operatorul de salubritate gratuit, în baza unui contract de comodat. Sacii vor 
avea culori diferite pentru fiecare tip ele deşeu colectat. Deşeurile biodegradabile vor 11 colectate în pubelele 
distribuite de către operator gratuit, în unna încheierii unui contract de comodat. 
ART.17. I.ista instituţiilor publice din aria de operare sunt prezentate în Anexa nr , 2 la Caietul dc sarcini. 
ARI ' . 18. Graficul de prestare a serviciilor se va stabili ele comun acord cu beneficiarul acordului cadru de 
servicii,după semnarea acestuia de către părţi. 
ART.19. Cantitatea estimatăde deşeuri comunale care se va lua în calcul de către ofertanţi este: 

-deşeuri municipale 0.7 kg/locuitor/zi, pentru 4800 locuitori, echivalentul a 3.36 tone/zi. 100,8 tone/lună, 
1210 tone/an. 

deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere provenite de pe domeniul public şi de la 
instituţii publice: 10 insliţutii publice. 3 kg/instituţii publice/zi. 30 kg/z i , 900 kg/luna echivalentul 
a 0,9 tone/lună, 10,80 tone/an , 

T O T A L = 1220,8 tone/an 
ART.2Ü. Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportai esle determinat conform 
Anexei nr . 5 la prezentul caiet de sarcini. 

Traseele de transport a deşeurilor municipale vor fi stabilite de comun acord eu operatorul economic 
care va presta serviciul pe raza Comunei Pacleş. 

Se impune ca o condiţie de eligibilitate, existenţa unei dotări minime eu mijloace de colectare şi 
transport - autocompactoare corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi funcţional. 
ART.21., Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este depozitul eu care firma de 
salubritate are încheia! contract. Operatorul va prezenta beneficiarului de servicii, lunar, dovada predării 
deşeurilor la depozitul cu care acesta are încheiat contract. 
A R T . 22. Cursele vor fi începute de fiecare dată din acelaşi punct şi vor unna acelaşi traseu pentru a evita 
variaţia orelor de colectare, prevăzute în regulamentul de salubrizare şi în contractul încheiat. 

Este interzisă prezenţa pe domeniul public a deşeurilor depozitate ilegal, aceasta constituind dovada 
nerespcctării graficului de colectare a deşeurilor menajere sau lipsa contractelor cu toţi utilizatorii din zonă. 

Primăria Comunei Padeş va monitoriza în pennanenţă activitatea de colectare transport şi depozitare a 
deşeurilor, unnând să fie aplicate sancţiuni confonn contractului încheiat cu prestatorul de servicii. 
A R T . 23. (1) Operatorul de servicii răspunde şi garantează material şi financiar de buna deslaşurare 
aprestaţiei, calitatea şi cantitatea stabilite. Operatorul serviciului va încărca întreaga cantitate de deşeuri atât 
din containere şi euro-pubele, cât şi de pe platfonna şi clin jurul platformei gospodăreşti. Precolectarea 
deşeurilor menajere se (ace în recipiente acoperite, dimensionate, în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul şi 
de categoria în care se încadrează deşeurile. 

(2) Recipientele indiferent ele categoria lor, vor fi din materiale rezistente la solicitările mecanice sau 
agresiuni chimice şi care să se poată spăla şi dezinfecta uşor. Recipientele de colectare vor 11 menţinute în 
bună stare şi înlocuite la primele semne de pierdere a etanşeităţii. 
(3) Se vor folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reeiclabile şi se va asigura dirijarea acestora 
spre procesul de reciclare. în acest scop se vor asigura capacităţi adecvate de sortare şi depozitare: recipiente 
sepárale (saci coloraţi diferit), marcate pentru colectarea separată de la sursă. 

Programul de prestaţie pentru colectarea deşeurilor municipale va fi întocmit de aşa manieră, încât să 
asigure în permanenţă menţinerea unei stări de curăţenie corespunzătoare normelor igienico-sanitare 
reglementate de O.M.S. Nr.536/1997. 



Programul de p res ta ţ i e prezentat ele operatori va cuprinde: zona de acţiune pentru fiecare zonă în parte; 
.schimbul de utilaj deservit; autocompactorul înlocuitor în caz de defecţiune; 

Programul va fi aprobat anual de Primăria Comunei Padeş. 
(4) Colectarea deşeurilor se face după următorul grafic: 

- s a p t a m a n a l de pe domeniul public, de la şcoli, grădiniţe, instituţii, cămine culturale sau la 
solicitarea acestora; 

-saptamanal de la gospodăriile populaţiei din localităţile comunei Padeş, respectiv Apa Neagră, 
Padeş.Văieni. Călugăreni, Orzeşti .Motru Sec, Cloşani. Cerna Sat. 

-lunar colectarea deşeurilor reciclabile, mobilă: 
- la solicitarea producătorilor /deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de CL Padeş 

pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de rearnenajare şi 
reabilitare interioară şi /sau exterioară a acestora. 
(5) Transportul deşeurilor se va realiza cu vehiculele pentru transportul deşeurilor solide, care trebuie 
să fie acoperite si prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor si să nu permită 
răspândirea conţinutului în cursul transportului. 

Acestea vor fi întreţinute igienic si dezinfectate periodic, în acest scop compartimentul destinat 
deşeurilor va 11 executat clin materiale rezistente la solicitările mecanice si agresiuni chimice. 

Vehiculele pentru transport vor 11 curăţate la intrarea pe drumurile publice. 
Operatorii care asigură activitatea de colectare separată a deşeurilor au si următoarele obligaţii: 

a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate din care să rezulte 
utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie si. după 
caz, cantitatea de deşeuri transportate si codificarea acestora confonn legii; 

b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu si să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele 
existente pe traseul de colectare si transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în 
descurile municipale; 

c) să proceseze, confonn regulamentului de salubrizare si actelor nonnative în vigoare, descurile 
provenite din locuinţe, generate de activităţi de rearnenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a 
acestora; 

d) să colecteze si deseurilc abandonate: 
e) să folosească traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei si a 

mediului, 
ART.24. (1) Beneficiarul serviciilor de colectare si transport a deşeurilor va verifica pennanent modul de 
efectuare a prestaţiei de către operator,întoemind rapoarte ele constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile 
de deşeuri solide transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit. 

(2) în rapoartele de constatarebenefieiarul serviciilor va consemnaşi modul de rezolvare de către operator a 
sesizărilor primite de la utilizatori şi, eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. 

(3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care 
cuprinde constatările din rapoarte. 

(4) întreaga activitate a prestatorului de servicii se va supune normelor de protecţie a muncii reglementate 
de legislaţia aplicabilă. 

(5) Contractul încheiat între utilizator/operatorii de salubritate va fi întocmit după modelul din 
Regulamentul de salubritate şi Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 
(6) Conceclcntul, prin intermediul personalului din aparatul propriu. îşi rezervă dreptul de amoniloriza şi 
controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea 
verificărilor se va face în procese verbale încheiate de personalul responsabil. încheindu-se după caz rapoarte 
de neconfonnitate. 



A R T . 25. Prestarea activităţilor de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale, 
inclusiv adeşeurilor similar provenind din activitati comercialedin industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 
contractuale; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului: 
c) controlul calităţii serviciului prestat; 
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului: 
f) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale în condiţiile legii; 
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 
h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din 

aria administrativ-teritorială a comunei: 
i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 

normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu ele calitate; 
j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

AHT.26, Pentru asigurarea unui grad înalt ele valorificare, operatorul economic care asigură colectarea şi 
transportul deşeurilor are obligaţia să asigure infrastructura necesară pentru ca producătorii de deşeuri şi 
deţinătorii de deşeuri să colecteze sepa ra t cel pu ţ in 3 fracţi i , respectiv următoarele categorii de deşeuri: 
hâr t ie , plastic, s t ic lă /metal şi. totodată obligaţia de a nu amesteca aceste deşeuri. 
ARI ' .27. (1) Operatorul economic care asigură colectarea separată a deşeurilor arc următoarele 
responsabilităţi: 

a) să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi eliminării acestora: 
b) să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului; 
c) să folosească materiale sigure pentrumediu, produse din biodeşeuri; 
cl) să încurajeze compostarea individuală în gospodării; 
e) să colecteze cadavrele animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
(2) Deşeurile biodegradabile provenite din parcurişi grădini trebuie săfie colectate separate şi 
transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. 
(3) în cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzicetratarea 
acestora în staţii de compostare. 
Art . 28.(1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transportşi depozitare 
adeşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi / sau 
exterioară a acestora în aria administrativ-teritorială a Comunei Padeş (la solicitarea producătorilor / 
deţinătorilor în baza tarifelor aprobate ele Consiliul Local Padeş) 

(2) Deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri 
de deşeuri. 

(3) Se vor stabili condiţiile de transport a deşeurilor din construcţii în alte locaţii, în funcţie de tipul 
deşeului (pământ, pietriş, nisip, beton ele.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei publice locale. 
Art. 29, Precoleetarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, se face în recipientele puse la dispoziţie de către 
operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii. 
Ar t . 29. Precoleetarea deşeurilor provenite clin locuinţe, generate de activităţi de reamenajareşireabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora, se face în recipientele puse la dispoziţie de către operatorul de 
salubrizare, în baza unui contractele,prestări servicii. 



A n e x a nr. 10 1 
La Ca ie tu l d e sa rc in i 

Lista c u p r i n z â n d popula ţ i a şi n u m â r u l gospodftr i i lor din f iecare locali tate din C o m u n a PADEL 
Nr. cri Den u m irca localităţii Popula ţ ie N u m ă r Gospodar i i 

1 APĂ NEAGRA 
Popula ţ ie N u m ă r Gospodar i i 

2 PADES 
3 VAIENI 
4 CAI .UGARENI 
5 OR/.LSTI 
6 M O T R U SEC 

CLOŞAN1 
C H R N A S A T 

t O Î Ă L 4800 1700 

în plus, în fiecare localitate se vor amenaja locaţii amplasate pc domeniul public, dotate cu recipienţi 
corespunzători, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, astfel: 

Lista instituţiilor publ ice şi a agenţ i lo r economici din C o m u n a Padeş 
Nr . 
cri 

1 
2 
3 
4 

5 

D e n u m i r e a inst i tuţ iei publ ice N u m ă r 

'" 1* 
5 

4 
6 

Locali tate Nr . 
cri 

1 
2 
3 
4 

5 

Primărie 
Scoli 

Grădiniţe 
Cămine Culturale 

Biserici 

N u m ă r 

'" 1* 
5 

4 
6 

Comuna Padeş 
Comuna Padeş 
Comuna Padeş 
Comuna Padeş 
Comuna Pades 

6 Post Politie 
TOTAL 

1 Comuna Padeş 



A n e x a nr. 1 1 
La C a i e t u l d e sa rc in i 



A n e x a nr. 12 1 
La C a i e t u l d e sa rc in i 

Graf icu l de colectare s e p a r a t a a deşeur i lo r munic ipale , sau a celor b iodegradabi le , de la 
uti l izatori , inclusiv agenţ i economiei şi instituţii publ ice 

1 .pen t ru persoane fizice: 

-persoane fizice: lei fără TVA/persoană/lună 

2.pentru domeniu public si instituţii publice: 

-domeniu public si instituţii publice : lei fara TVA /mc 

Colectarea deşeurilor de la punctele de precolectare se face după următorul grafic: 

de 4 (patru) ori pe lună sau saptamanal. astfel incat colectarea deşeurilor sa se Iaca de la întreaga 
populaţie prevăzută in caietul de sarcini: gospodăriile populaţiei; 

de 4 (patru) ori pe lună sau saptamanal, astfel incat colectarea deşeurilor sa se faca de la toate 
centrele de pe domeniul public si instituţii publice; 

de 4 (patru) ori pe lună sau saptamanal de la agenţii economici sau Ia solicitarea 
acestora: lunar deseurilc reciclabile: 



A n e x a nr. 13 1 
La C a i e t u l d e sa rc in i 

D e t e r m i n a r e a cant i tă ţ i i medi i zilnice ele deşeur i munic ipa le , sor ta te , 
genera te în t r -o locali tate 

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generale într-o localitate se face cu relaţia: 

Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi], în care: 

Qmed. zi - reprezintă cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate; 
N - reprezint ă numărul de locuitori ai localităţii; 
Im - reprezintă indicele mediu de producere a deşeurilor menajere: 

Im se stabileşte prin măsurători şi înregistrări statistice şi diferă de la o localitate la alta. 
Im pentru calcule globale, estimări etc. se poate lua: 

lin = 3.00 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 
0.7 kg/locuitor/zi în mediul rural. 

- deşeuri municipale (3,7 kg/locuitor/zi. pentru 4800 locuitori, echivalentul a 3,36 tone/zi, 100,8 
tone/lună, 1210 tone/an , 

deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere provenite de pedomeniul public şi de la instituţii publice: 10 
instiţutii publice. 3 kg/instituţii publice/zi. 30 kg / z i . 900 kg/luna echivalentul a 0,9 tone/lună, 10,80 tone/an 
TOTAL = 1220,8 tone/an 



A n e x a nr. 14 1 
La C a i e t u l d e sa rc in i 

Volumul total de deşeur i munic ipa le sor ta te ce u r m e a z ă a fi t r a n s p o r t a t e 

Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri municipale sortate V se face cu relaţia: 

V = 3,75 x N x lin 

în care: 

N - numărul de locuitori ai localităţii; 
Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare 
localitate, se aplică Im = 3 litri/om/zi; 

V .3.75 x N x Im 3,75 x 4800 x 3 litri/om/zî •••• 54 mc/zi 



Anexa nr. 2 la HCL Padeş nr. 51/14.10.2019 

C O N T R A C T 
de delegare a actîvitatii de colectare separată şi transportul separat al deşeur i lo r 

e şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii» inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere f l u x u i u i de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 
încheiat ca urmare a unei proceduri de achiziţie publica prevăzută de Legea nr. 98/2018 

Nr. din 

C A P I T O L U L I 
Părţile contractante 

Art. 1. - Comuna Padeş, cu sediul in PADEŞ, jud. GORJ, avand codul unic de înregistrare 
4898932, reprezentata prin domnul ANTONIE SERAFIM avand funcţia de Primar, in calitate de 
delegatar , 

Şl 

, avand codul unic de înmatriculare , 
cu sediul principal în _ _ _ , judeţul 

, înmatriculata la Registrul Comerţului sub numărul , 
reprezentată prin , având funcţia de , în 
calitate de delegat, au convenit să încheie prezentul contract de delegare a activitatii 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 cu respectarea 
următoarelor clauze: 

C A P I T O L U L II 
Obiectu l contractulu i 

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea activităţii 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 

Art. 3. - Delegatul va presta 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 pe teritoriul administrativ al comunei PADEŞ, judeţul 
GORJ, respectiv localităţile aparţinătoare, după cum urmează: 
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 la persoanele fizice, de la punctele de colectare situate în dreptul gospodăriilor, în 
număr de cca. 1 7 0 0 , numărul lor fiind estimat, putându-se modifica în perioada contractului; 
b) 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 şl electronice, baterii şi 
acumulatori la persoanele juridice, de la punctele de colectare situate la sediul sau punctele de 
lucru ale agenţilor economici şi instituţiilor publice; 



c) colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare de pe domeniul public sau 
privat al comunei, ori colectate din coşurile de deşeuri montate pe străzi, şanţuri marginale, 
drumuri laterale; 
d) activitatea de colectare şi transport a deşeurilor vegetale din locuinţe, generate de activităţi de 
toaletare a acestora, de la locurile unde se desfăşoară lucrări de toaletare vegetala sezoniera;" 
e) activitatea de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor reciclabile colectate 
selectiv provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor 
menajere de la locurile de unde se solicită de către producătorii deşeurilor. 

Art. 4, - a) Prezentul contract de delegare a activităţii 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 s-a încheiat pentru un număr de 4800 
de persoane, (cca. 1700 de gospodării). 
b) Cantitatea de deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere este de cca. mc deşeu 
necompactat pe lună, adică cca. mc deşeu necompactat pe an." 

Ari 5. - a) Contractul de delegare a activităţii 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 si electronice, baterii si acumulatori, se incheîe pe o perioada de 6 luni de la data 
încheierii acestuia; 
b) Contractul poate înceta în următoarele cazuri; 
1. prin acordul scris al părţilor; 
2. prin denunţare unilaterală de delegatar, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a 

tuturor debitelor datorate către delegat; 
3. prin denunţare unilaterală de către delegat, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate 

în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii; 
4. prin reziliere; 
5. în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al delegatului. 
6. în urma controlului de legalitate exercitat de către Instituţia Prefectului- Judeţul Gorj prin care 

se constată că hotărârile consiliului local Padeş cu privire la procedura de delegare a serviciului de 
salubrizare , nu îndeplinesc condiţiile de legalitate. 
c) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat delegatarului şi se 
poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către delegatar. 

Art. 6. - Prezentul contract are ca anexe obligatorii, care fac parte integrantă din acesta, 
următoarele documente: 
1) caietul de sarcini cu anexele sale; 
2) oferta tehnică şi financiară a delegatului; 
3) indicatorii tehnici privind îndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri 

municipale eliminate prin depozitare, conform prevederilor Anexei nr. 7 la OUG nr. 74/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a OUG nr. 196/2004 
privind Fondul pentru mediu. 

C A P I T O L U L III 
D rep tur i l e şi obl igaţ i i le d e l e g a t u l u i 

Art. 7. - Delegatul are următoarele drepturi: 
a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat 
de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 
b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; 
c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii; 
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de precolectare, colectare si transport a 
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia 



celor cu regim special, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte 
adiţionale; 
e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, 
considerarea delegatarului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, 
instituită pentru astfel de cazuri; 
f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă; 
g) sa incaseze contravaloarea recipientelor de precolectare deteriorate, distruse sau sustrase, pe 
durata derulării contractului; recipientele sunt predate in baza unui proces-verbai de predare-
primire. 
h) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului către delegatar, fara plata unei penalizari cu 
un preaviz de 5 zile in cazul care delegatarul nu isi îndeplineşte obligaţia de plata a facturilor in 
termenul legal. 
i) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat 
de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. Contravaloarea serviciilor de colectare şi transport al 
deşeurilor menajere conform art.12.(d) se achită de autoritatea administraţiei publice locale. 

Art. 8, - Delegatul are următoarele obligaţii: 
a) să asigure prestarea activităţii 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, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea 
regulamentului cadru al serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în 
vigoare; 
b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile 
administraţiei publice locale; 
c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi 
în regulamentul cadru al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea 
serviciilor prestate; 
d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările delegatarului şi să ia măsurile care se impun în 
vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile; 
c) să presteze 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 la toţi delegatarii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru 
care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 
f) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea 
definite prin lege; 
g) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum 
două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură 
etanşeitatea; 
h) să plătească penalizări în cuantum de 0.1% pe zi din valoarea facturii curente pentru; 
1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului; 
2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract; 
3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat; 
4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract; 
i) să doteze punctele de precolectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în 
locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate 
mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea 
de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive; 
j) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor 
tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru 
care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, 
conform prevederilor legale în vigoare; 



k) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau 
containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează 
deşeuri municipale în afara lor; 
1) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea 
acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca 
prin această operaţie să nu rămână urme vizibile; 
m) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor 
menajere; 
n) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; 
o) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă 
containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării; 
p) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, 
acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris delegatarul despre acest fapt şi 
despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri; 
q) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 
operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente 
pentru delegatar; 
r) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare anual 
s) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure 
desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform 
programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 
t) să aducă la cunoştinţa delegatarilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă 
ataşată facturii şi prin afişare la delegatari. 
u) prezentare document depozitare si reclicare deşeuri conform anexei 6 din OUG 196/2005 
v) Să deţină licenţă eliberată de ANRSC, potrivit art. 29 alin. 5 şi 6, art. 33, art.35 alin. 1, art. 38 
alin. 1 şi 3 din Legea nr. 51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice; 
x) Să deţină autorizaţie de mediu conform prevederilor art,2, pct. 9, coroborat cu art. 12 din OUG 
nr. 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului; 
y) Să îndeplinească indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă 
începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute în OUG nr. 74/2018. 
z) Să suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale 
destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă 
prevăzuţi în contract." 

C A P I T O L U L IV 
Dreptur i le ş i obligaţi i le de legataru lu i 

Art. 9. - Delegatarul are următoarele drepturi: 
a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile 
contractului de prestare; 
b) să i se presteze 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 în ritmul şi Ia nivelurile stabilite în contract; 
c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau 
compensaţii pentru daunele provocate de către delegat prin nerespectarea obligaţiilor contractuale 
asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi 
prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 
d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe 
constatate în sfera activităţii de precolectare, colectare si transport a deşeurilor municipale şi să 
facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului. 
e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind 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, despre deciziile luate în 
legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau 
delegat, după caz; 
f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate delegatului sau autorităţilor 
administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 
g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor 
administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau 
reparării unui prejudiciu direct ori indirect; 
h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor municipale; 
j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate, 

Art. 10. - Delegatarul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de 
prestare a activităţii 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; 
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de 
prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; 
c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
d) să comunice în scris delegatului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor 
care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, 
modificarea numărului de persoane se comunică de către delegatar trimestrial, dacă este cazul; 
e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere; 
f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul 
deteriorării acestora din vina dovedită a delegatarului; 
g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii 
sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere 
asigurate de delegatul serviciului de salubrizare în acest scop; 
h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia 
de sănătate publică teritorială; 
i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor 
lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-
edilitare; 
j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de 
colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de delegat cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în 
saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; 
k) să primească, la cerere, de la delegat pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabile; 
I) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în 
care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe 
proprietatea lor; 
m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere 
al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros 
neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 
n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau 
curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor 
tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; 
o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul 
public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a 
autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor; 



p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate 
acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. 

C A P I T O L U L V 
Colectarea deşeuri lor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de 

colecta re a deşeuri lor municipal 

Art. 11. - Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează: 

Perioada decurs de o luna 
n Zilele în care 

se va face 
colectarea 

4 colectări pe luna sau saptamanal ; 

Intervalul 
orar**) 

07:00-18 
07:00-18 

00 
00 

CAPITOLUL VI 
Tarife, facturare şi modalităţ i de plata 

Art. 12. - a) Delegatul va practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 
b) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. 
c) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă delegatarilor cu minimum 15 zile înaintea începerii 
perioadei de facturare. 
d) Pentru anul 2019, tarifele practicate pentru prestarea Activităţilor sunt de: 

- lei/tona pentru colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile municipal - acest tarif se plăteşte exclusiv de către 
Qryc.i'iz^ niie de Transfer de Responsabilitate (OTR) conform prevederilor OUG 74/2.018 
priv,.;d ,. eponsabiliiatea ex linsa a producătorului; 
- >-/" de persoana pe luna lărâ I VA pentru colectarea deşeurilor menajere, conform 

procesului verbal al ofertei financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru 
activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şl 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, aplicat la persoanele fizice, la care se adaugă TVA; 

- ......... lei/tonă fără TVA, pentru colectarea deşeurilor vegetale, conform procesului verbal 
al ofertei financiare, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru activitatea de 
colectare şi transport al deşeurilor vegetale, aplicat la persoanele fizice, juridice si institutii 
publice, la care se adaugă TVA. 
e) Colectarea deşeurilor menajere de la persoanele fizice, persoanele juridice se va face 
saptamana l , (o colectare reprezintă un transport efectuat cu un autocompactor cu o 
capacitate de max 24 M.C.) 
f) Valoarea contractului este de lei/lunar, respectiv I luni, fara T VA. 

Art. 13. - a) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor 
efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. 
b) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărei parti, cantităţile facturate, 
preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală. 

Art. 14. - a) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite 
cel mai târziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. 
Delegatarul este obligat sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a 
beneficiat in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturii; data emiterii facturii si 
data scadentei se inscriu pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul de 
la data emiterii facturii. 



b) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, 
după cum urmează: 
c) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 
d) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; 
e) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
delegatului, 
f) Nerespectarea de către delegatari a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin 
reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele 
provocate, 

Art. 15. - Delegatarul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: 
a) în numerar la casieria delegatului; 
b) cu ordin de plată; 

Art. 16. - în funcţie de modalitatea de plată, aceasta se considera efectuată, după caz, la una 
dintre următoarele date: 
a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a delegatarului pentru ordinele de plată; 
b) data certificată de delegat pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; 
c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria delegatului. 

Art. 17. - în cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se 
consideră achitate facturile în ordine cronologică. 

18, - Facturile şi documentele de plată se transmit de delegat la adresa 
Delegat 

S.R.L 
Delegatar 

Comuna PADEŞ, Jud, GORJ 
Persoana Contact; 
ANTONIE SERAFIM - PRIMAR 
TEL: 0253-471101 
FAX: 0253471298 
EMAIL: primariapades@yahoo.com 

C A P I T O L U L VII 
R ă s p u n d e r e a contractuala 

19. - a) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în 
prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale 
celorlalte acte normative în vigoare, 
b) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii. 
c) Refuzul total sau parţial al delegatarului de a plăti o factură emisă de delegat va fi comunicat 
acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii, 

C A P I T O L U L VIII 
Forţa majoră 

Art. 20 - a) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de 
executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţa majoră. 
b) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia. 
c) Dacă în termen de 30 de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să 
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă 
daune-interese 

mailto:primariapades@yahoo.com


C A P I T O L U L IX 
Litigii 

/ . /• . - Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanţii lor. 

Art. 22. - în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot 
adresa instanţelor judecătoreşti române competente de pe langa Tribunalul Gorj. 

C A P I T O L U L X 
Dispoziţ i i f inale 

Art. 23. - în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun 
prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte 
normative incidente. 

J,-> k<. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
An 2F - Anexele I - VII fac parte integrantă din prezentul contract. 
Ar. în cazul in S.C. P A D E Ş UTIL S.R.L., îşi va relua act ivi tatea privind serv ic iu l de 

s a l u ^ tZ3i iî, acest cont ract va inceta de d r e p t . 
Ari 27, - Prezentul contract a fost încheiat astazi în doua exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

Delegat, Delegatar, 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



I E G l S L A Ţ I A A P L I C A li 1 L Ă 
Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 90 %/lună. 
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a 

deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este: 

Ni 
Cu 
1. 

Indicativul actului normativ sau tehnic Denumirea actului normativ sau tehnc Ni 
Cu 
1. Legea 51/2006, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice 

2. Legea 99/207 pentru modificarea si completarea 
Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
101/2006. 

Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor 

3. ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015, cu modificările 
si completările ulterioare 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C., pentru 
aprobarea Regulamentului cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor 
4. 

Ordinul 112/2007 
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C., pentru 

aprobarea contractului cadru al serviciului 
de salubrizare a localitatilor 

5. Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 

din 28 martie 207 
Legea privind regimul deşeurilor 

6, H.G. 856/2002 Hotararea de Guvern, privind evidenta 
deşeurilor 

7. H.G. 349/2005 Hotararea de Guvern privind depozitarea 
deşeurilor 

8. LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 Legea privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

9. Ordinul 95/2005 Ordinul M.M. G.A., privind stabilirea 
criteriilor de acceptare a procedurilor 

preliminare de acceptare a deşeurilor in 
fiecare depozit 

10. O.U.G. 195/2005 Ordonanţa de Urdenta privind protectia 
mediului 

11. Legea nr. 98/2016 pr iv ind achiziţ i i le publice Legea privind achiziţiile publice -
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL 

NR. 390 din 23 mai 2016 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 1 
Indicatorii minimi de performanţă conform OUG nr. 74/2018 

Activitatea serviciului 
salubrizare 

Descrierea indicatorului 

Colectarea separată a 
deşeurilor municipale 
prevăzute la art. 17 alin. 
(1) Ut. a). 

Operarea staţiilor de 
sortare. 

Operarea instalaţiei de 
tratare mecano-

biologică. 

Colectarea şi transportul 
deşeurilor provenite din 

locuinţe, generate de 
activităţi de 

reamenajare şi 
reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a 

acestora. 

Cantitatea ele 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%. 
Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare 

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

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-

b io logică (%). 
Cantitatea totală de deşeuri provenite din 

locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară şi/sau 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 ele activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora colectate (%). 

Delegat, 

Valoarea minima a 
indicatorului 

40% pentru anul 
2019 

50% pentru anul 
2020 şi 60% pentru 
anul 2021 

70% începând cu 
anul 2022 

75%* 

3%* 

Valorile sunt 
prevăzute în 
anexa nr. 6. 

PRI 
Delegatar, 

IAR IA COMUNEI PADEŞ 
Primar, 

ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 2 
Determinarea cantităţii medii zilnice 

de deşeuri menajere, nesortate, generate într-o localitate 

Determinarea cantităţii medii zilnice 
de deşeuri menajere, nesortate,generate intr-o localitate 

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri menajere generate într-o localitate se face 
cu relaţia: 

Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi] 
în care: 
Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri menajere generate; 
N - numărul de locuitori ai localităţii; 

Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;-0,70 kg/locuitor/zi în mediul rural 

Q m e d . Zi = 4800 *0 .70*0 .001 = 3,36 tone/zi 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 3 
Volumul total de deşeuri menajere 

nesortate ce urmează a fi transportate 

Volumul total de deşeuri menajere 
nesortate ce urmează a fi transportate 

Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri menajere nesortate V se face cu relaţia-
V = 3,75 x N x Im 
în care: 
N - numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectare 
Im - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare 

localitate( 3 litri/om/zi). 

V = 3,75 x 4800 x 3 = 54000 litri /zi 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 4 
Determinarea numărului de recipiente 

pentru precolcctarea deşeurilor menajere nesortate 

Determinarea numărului de recipiente 
pentru precolectarea deşeurilor menajere nesortate 

Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia: 
M = N x Im x Z /0,8 x C 
în care; 
N - numărul de locuitori arondaţi punctului de precolectare; 
Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare 

localitate. în lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi. 
Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor menajere nesortate. Se ia în 

calcul un interval de 7 zile; 
C - capacitatea recipientului folosit, în litri(120 L); 
0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului. 

fi = 4800 x3x7 /0 .8x120 = 1050 recipiente (120 I) 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



Determinarea necesarului minim de mijloace 
de transport pentru colectarea 

şi transportul deşeurilor menajere 

Determinarea necesarului minim de mijloace 
de transport pentru colectarea 

şi transportul deşeurilor menajere 

Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor menajere 
trebuie îndeplinită următoarea relaţie: 

N x l(m) i=n 
< i a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) 

ro i=1 

unde: 
N - numărul de locuitori din localitate; 
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal cu 
0.7kg/locuitor/zi, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice 
un alt indice; 

ro - greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 370 kg/mc; 
a(i 
b(i 
c(i 
d(i 
e(i 

numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare; 
capacitatea de transport a utilajului; [m3] 
gradul de compactare; 
numărul de curse efectuate/schimb; 
numărul de schimburi/zi. 

N x l(m) (4800 x 0.7 x 30) 
= - = 272,43 m c / 24mc = 12 transporturi 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



A N E X A 6 
Lista punctelor amenajate pentru colectarea 

deşeurilor menajere şi dotarea acestora 

Lista punctelor amenajate pentru colectarea 
deşeurilor menajere şi dotarea acestora 

Nr, 
Crt. 

Locul de a m p l a s a r e 
a punctu lu i de co lec ta re 

DEŞEURI MENAJERE 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 

CENTRE DE COLECTARE PENTRU 

SEPARATA 

COLECTAREA 

Hârtie carton 
1100 L 

Sticlă 
1100 L 

Plastic+ Metal 
1100 L 

1 Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Foate gospodăriile 
din APA NEAGRĂ 

2 Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din PADES 

3 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
din VĂIENI 

4 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 

din CĂLUGĂRENI 

5 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 

dinORZEŞTI 

6 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din WIOTRU SEC 

7 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 

dinCLOŞANI 

8 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 

din CERNA SAT 
I 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 7 
GRAFICUL DE COLECTARE 

Graficul de colectare a deşeurilor menajere, 
nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori, 

inclusiv agenţi economici şi instituţii publice 

PERSOANE FIZICE 

Nr 
Crt. 

A d r e s a F recven ţa cie co lec ta re 
Nr 
Crt. 

Locul de a m p l a s a r e 
a punctu lu i de co lec ta re 

ut i l izator i lor 
deserv i ţ i Z ILN IC LA 7 ZILE; LA 14 Z ILE 

1 Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din APA NEAGRĂ 

LA 7 ZILE . . . 

2 Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din PADEŞ 

LA 7 ZILE . . . 

3 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 

din VĂIENI 
LA 7 ZILE 

4 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăr i i le 

dinCĂLUGĂRENI 
LA 7 ZILE 

5 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 

din ORZEŞTI 
LA 7 ZILE 

6 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăr i i le 

din IVIOTRU SEC 
LA 7 ZILE 

7 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăr i i le 

din CLOŞANI 
LA 7 ZILE 

8 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
din CERNÂ SAT 

LA 7 ZILE 

INSTITUT!! PUBLICE, A G E N Ţ I E C O N O M I C I 

Nr. 
Cet 

Locul de amplasare 
a punctului de colectare 

Persoane jur idice- dotare 
individuala 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 

Toti economici 
agenţii 

Frecvenţa de colectare 
ZILNIC LA 7 / I U 

LA 7 ZILE 

LA 14 ZILE 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 


