
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMARIA COMUNEI PADES 
P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 85 

privind convocarea Consiliului local al comunei Padeş în şedinţă ordinară 
la data de 26 martie 2020. 

Primarul comunei Padeş,judeţul Gorj ; 
Având în vedere: 
-Prevederile art.l33,alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 
în temeiul art. 134 ,alin (1) lit.„a",art.l55 alin.(l) lit.„b" , art. 196,alin .(1) 

liî. „b" , din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Padeş, judeţul Goij în şedinţă 
ordinară la data de 26 martie, orele ÎS00, şedinţa desfaşurându-şi lucrările ia 
sediul acestuia cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie. 

Art.2. Secretarul general al comunei Padeş,domnul Bivolaru Eugeniu-
Pompiliu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Dată astăzi: 20.03.2020 



PROIECTUL ORDINII DE ZI 

Anexa ia Dispoziţia nr. 85 /20.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al 
comunei Padeş în şedinţă ordinară pentru data de 26.03.2020 ,orele 1800 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona 
în anul şcolar 2020-2021 ; 
3. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea celui de~al doilea reprezentant 
al Consiliului Local Padeş care să facă parte din Consiliul de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Padeş; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor şi activităţilor 
edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în anul 2020 la nivelul 
Comunei Padeş, în vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţări a localităţilor 
comunei; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a 
declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul 
persoanelor fizice. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş şi a documentaţiei aferente, în vederea atribuirii 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş. 
7. Probleme diverse. 



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ PROIECT, 
PRIMARIA COMUNEI PADES 
PRIMAR 

HOTARARE 
Primarul Comunei Pades, Judeţul Gorj; 
Având in vedere; 

- Referat de aprobare la proiectul de hotarare; 
- Raportul compartimentului financiar - contabil din cadrul Primăriei Comunei Pades 

întocmit in acest sens; 
- Adresa Consiliului Judeţean nr. 3171/02.03.2020; 
- Hotararea nr. 1/11.03.2020, Hotararea nr. 2/18.03.2020, hotarari privind masurile adoptate in 

cadrul şedinţelor extraordinare ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Pades; 
- Hotararea CJSU Gorj din data de 26.02.2020 art. (2) l i t . f; 
- Hotararea Comitetului Judeţean pentru Situatii de Urgenta Gorj din 27.02.2020, art. 10; 
- Ordonanţa Militara nr. 2/21.03.2020 art. 8; 
- Prevederile Legii nr. 5/2020 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2020; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările si 

completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr.82/1991 republicata - Legea contabilitatii cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr.270/2013 - Legea finanţelor publice; 
- Prevederile art 36(4) lit."a" din Legea Nr.215/2001 republicata ; 
- Prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Prevederile art. 129 alin (4) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare 
In temeiul art 136, alin.(l), Ait 155, alin. (1) lit c, alin(4) l i t b din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare: 

PROPUNE: 

Art.l . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Comunei Pades Jud.Gorj pe anul 
2020, detaliat ia partea de venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole, iar la partea de cheltuieli pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si aliniate. 

Se aproba virarea de credite in cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.2 . 
Bugetul local al comunei se stabileste la venituri in suma de 24553,76 mii lei, iar la cheltuieli 

in suma de 27374,78 mii lei cu un deficit de 2821,02 mii lei la sursa A. 
Art.2. Bugetul local al Comunei Pades, Judeţul Gorj, se stabileste la secţiunea de 

funcţionare la partea de venituri in suma de 5561,99 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 
5561,99 mii le i . 

Art.3. Bugetul local al Comunei Pades, Judeţul Gorj, se stabileste la secţiunea de dezvoltare la 
partea de venituri in suma de 18991,77 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 21812,79 mii lei, cu un 
deficit de 2821,02 mii lei, sursa A. 

Art . 4. Se aproba Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli sursa E cu suma de 28,52 mii lei, cu 
un deficit de 225,74 mii lei. 

Art.5. Se aproba lista obiectivelor de investitii de investiţii conform anexei nr. 1, precum si 
programul de investitii. 

Art6 .Compartimentul financiar contabil va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari 
conform anexelor prezentate. 

ANTONIE SERAFIM 
- * 4- (^^ l^ r -

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL, 
Bivolaru Euge/uu Pompiliu 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADES 

REFERAT DE APROBARE 
privind rectificarea de buget pe anul 2020 

Domnilor consilieri 

Având in vedere: 

Adresa Consiliului Judeţean nr. 3171/02.03.2020: . . 
- Hotararea nr. 1/11.03.2020, Hotararea nr. 2/18.03.2020, hotaran privind 

masurile adoptate in cadrul şedinţelor extraordinare ale Comitetului Local pentru Situatn de 

Urgenta Pades; _, r 
- Hotararea CJSU Gorj din data de 26.02.2020 art. (2) l i t . f; 
- Hotararea Comitetului Judeţean pentru Situatii de Urgenta Gorj dm 
27.02.2020. art. 10; 
- Ordonanţa Militaranr. 2/21.03.2020 art. 8; 
- HCLnr . 15/05.03.2020; 
- HCLnr . 16/05.03.2020; . . 

Solicitam rectificarea bugetului local pe anul 2020, conform anexei 2 prin virare de 
credite in cadrul aceluiaşi capitol, conform prevederilor Legii 273/2006. _ _ 

La capitolul 67.03 se rectifica bugetul prin virare de credite in cadrul aceluiaşi capitol 
pentru a efectua corecţia la plata către FNGCMM SA IFN, pentru obiectivul DOTARE 
CĂMINE CULTURALE COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ, in trimestrul II; 

La capitolul 70.02 se rectifica bugetul prin virare de credite m cadrul aceluiaşi 
capitol, in trimestrul II; . .. 

De asemenea, solicitam modificarea Listei Obiectivelor de Investitu pe anul 2020, 
conform anexei nr. 1 prin : ÎTTTT->^ A T a 

- renunţarea la obiectivul MODERNIZARE SI ÎMPREJMUIRE ŞCOALA 
MOTRU SEC, înlocuirea acestuia cu alte doua obiective MODERNIZARE ŞCOALA 
MOTRU SEC si ÎMPREJMUIRE ŞCOALA MOTRU SEC. 

- introducerea obiectivului RENOVARE SI DOTARE APARTAMENTE LA 
BLOC LOCUINŢE; 

- introducerea obiectivului ACHIZIŢIE TEREN PENTRU CONSTRUIREA 
UNUI BAZIN DE INMAGAZINARE APA; 

PRIMAR, 
ANTONIE SERAFIM 



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADES 

Raport de specialitate 
privind rectificarea de buget pe anul 2020 

Domnilor consilieri 

Având in vedere: 
- A d r e s a Consiliului Judeţean nr. 3171/02.03.2020; _ _ 

- Hotararea nr.1/11.03.2020, Hotararea nr. 2/18.03.2020, hotaran privind 
masurile adoptate in cadrul şedinţelor extraordinare ale Comitetului Local pentru Situatu de 

Urgenta Pades, H o ţ a r a r e a C J S U G o r j ^ d a t a d e 26.02.2020 art. (2) l i t . f; _ 

- Hotararea Comitetului Judeţean pentru Situatii de Urgenta Gorj din 

27.02.2020, art. 10; 
- Ordonanţa Militara nr. 2/21.03.2020 art. 8; 
- H C L n r . 15/05.03.2020; 
- HCLnr . 16/05.03.2020; . . 

Propunem rectificarea bugetului local pe anul 2020, 
virare de credite in cadrul aceluiaşi capitol, conform prevederilor Legii 273/2006, Ia 
secţiunea de dezvoltare. . ^ .. , 

La capitolul 67.03 se rectifica bugetul prin virare de credite m cadrul aceluiaşi capitol 

cu suma de 1100 lei, pentru a efectua corecţia la plata c ă t r e FNGCMM ^ f ^ ^ f Ţ 
obiectivul DOTARE CĂMINE CULTURALE COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ m 
trimestrul II. , . , , , - • 

La capitolul 70.02 se rectifica bugetul prin virare de credite m cadrul aceluiaşi 

capitol cu suma de 84000 le i , in trimestrul II; . . . . o n o n 
De asemenea, propunem modificarea Listei Obiectivelor de Investiţii pe anul 2020, 

conform anexei nr. 1, prin : , r , , / n T o r ; 
- renunţarea la obiectivul MODERNIZARE SI ÎMPREJMUIRE ŞCOALA MOTRU 

SEC in valoare de 100000 lei si Înlocuirea cu alte doua obiective MODERNIZARE ŞCOALA 
MOTRU SEC in valoare de 45000 lei si ÎMPREJMUIRE ŞCOALA MOTRU SEC in valoare 

de 55000 lei, o b i e c t i v u i u i REN0VARE SI DOTARE APARTAMENTE LA 

BLOC LOCUINŢE cu suma de 80000 lei; j . „ rr 

- introducerea obiectivului ACHIZIŢIE TEREN PENTRU CONSTRUIREA UNUI 
BAZIN DE INMAGAZINARE APA cu suma de 4000 lei; r V T f t m „ _ p _ r „ . 

- diminuarea cu suma de 84000 lei, la obiectivul EXTINDERE REŢEA 
ENERGIE ELECTRICA PCT.POIENI DE JOS SI ORZESTI. 

Contabil, 

Q 



privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
comunei Padeş, judeţul Gorj , care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 

Primarul comunei comunei Pades, judeţul Gorj, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare; 
- Raportul de specialitate întocmit în acest sens; 
« Hotărârea Consiliului Local Padeş nr. 59/ 14.11.2019 privind aprobarea Proiectului 

reţelei unităţilor de învaţămant preuniversitar de stat şi particular pentru anul şcolar 2020-
2021 la nivelul comunei Padeş, judeţul Gorj în vederea emiterii avizului conform al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj; 

- Avizul conforn privind reţeaua şcolară în anul 2020-2021 a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj nr. 
24716/18.02.2020; 

- Adresa Şcolii Gimnaziale Padeş nr. 299/26.02.2020 prin care ne solicită înaintarea 
HCL Padeş privind reţeaua unităţilor de învaţămant preuniversitar de stat de pe raza 
comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 ; 

-Prevederile art.61 alin.(l) şi (2) din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale,cu 
modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.(2) lit. „d" , alin.(7) lit. „a"din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 136 alin. (1) şi art. 155 alin.(l) lit. „ b " alin (5) lit. „ c " din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

P R O P U N E : 

Art . l Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ Tip unitate 

1. Şcoala Gimnazială Padeş, comuna Padeş Personalitate juridică 
PRE/PRIM/GIM 

2. Şcoala Gimnazială Motru- Sec, comuna Pades ' ' 3 Structură învăţământ 
PRIM/GIM ' 

o J. Şcoală Primară Călugăreni, comuna Padeş Structură învăţământ 
PRE/PRIM ' 



4. Şcoală Primară Closani, comuna Pades Structură învăţământ 
PRE/PRIM 

5. Şcoală Primară Apa- Neagră, comuna Padeş Structură învăţământ 
PRE/PRIM 

6. Grădiniţă Motru Sec, comuna Padeş Structură învăţământ 
PRE 

7. Grădiniţă Văieni, comuna Padeş Structură învăţământ 
PRE 

Art .2 . Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea 
Şcolii Gimnaziale Padeş. 

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

Iniţiator, 
PRIMAR, 

Antonie Serafim Avizat pentru legalitate, 
seci ' 

Bivolaru mpiliu 



I MĂRIA P h O E Ş 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ 

COM. PADEŞ, JUD. GORJ 

NR.Jţff DIN 26.02.2020 

PRIMĂRIA PADEŞ/ CONSILIUL LOCAL PADEŞ 

Având En v e d e r e adresa l .5J.Gorj,cu n r . 2 4 7 1 6 / 1 8 . 0 2 . 2 0 2 0 si adresa d-voa 5 t ra , C u 
n r . 2 9 5 5 / 2 6 . 0 2 . 2 0 2 0 ^ 3 rugam a n e înainta H . C L P a d e s privind - R e ţ e a u a un i ta t i lo r d e 
m^preunivers i tar d e s tat de p e raza c o m u n e i P a d e s care vor funcţ iona in anul şcolar 2 0 2 0 -

Vă m u l ţ u m i m pentru sprijin şi co laborare . 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
NR?)<0!! din Q - ö Z 2020 

CĂTRE, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ 

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 299/26.02.2020, vă facem cunoscut că prin 
adresa 10769/19.11.2019, v-a fost înaintată H.C.L. Padeş nr. 59/2019 prin care s-a aprobat 
Proiectul reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pentru anul şcolar 2020-
2021 la nivelul comunei Padeş, proiect care a primit avizul conform pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar din comuna Padeş, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj 
pr inadresanr . 24716/18.02.2020 . 

Menţionăm că urmează să fie iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş care vor funcţiona în 
anul şcolar 2020-2021, conform avizului Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj nr. 
24716/18.02.2020, care va fi supus aprobării Consiliului Local Padeş în şedinţa ordinară a 
acestuia din luna martie. 

Cu deosebită consideraţie, 

PRIMAR, 
Antonie Serafim 

Secretar gfeneral, 
Bivolaru E\ ¿t ' Pompiliu 



M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E ! Ş I C Ï R . C E T A R 1 1 . 

NR. 24716 DIN 18 FEBRUARIE 2020 
fítii fi o 

CATRE, 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADEŞ 

2SsJ - ^ o - Z ZjZO 

Se acordă avizul conform pentru unităţile de invatamant preuniversitar cuprinse în 
anexa nr.l la prezentul aviz. în situaţia în care, în cursul anului şcolar următor, efectivele 
de copii şi elevi ale unor unităţi de mvatamant preuniversitar de stat pentru care s-a 
acordat aviz conform, scad sub cele prevăzute de art.19, alin.l din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ 
preuniversitar respective îşi pierd personalitatea juridică şi se reorganizează, conform 
prevederilor Metodologiei (aprobată prin O.M.E.N. nr.5090/2019) privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021. 

Avizul conform a fost acordat în şedinţa Consiliului de Administraţie a LSJ. Goij din 
data de 10 decembrie 2019 

Vă rugăm să emiteţi Hotărârea de Consiliului Local privind Reţeaua unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş care vor funcţiona în anul 
şcolar 2020-2021. 

Consilier juridic, y Compartiment reţea şcolară, 
Ref. Ermin 



M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I 

INSPECTORATUL 
ŞCOLAR 

'JUDEŢEAN 
'GORJ 

ANEXA NR.l la adresa I.S.J. Gorj nr. 24716 DIN 18 FEBRUARIE 2020 

1. Şcoala Gimnazială Padeş (PRI/GIM) - unitate cu personalitate juridică - PJ 

a) Şcoala Gimnazială-AR 

PRI/GIM 

Sat Motru-Sec, comuna Padeş 

b) Şcoala Primară-AR 

PRI/GIM 

Sat Călugărern, comuna Padeş 

c) Şcoala Primară -AR 

PRI 

Sat Cloşani, comuna Padeş 

d) Şcoala Primară -AR 

PRI 

Sat Apa Neagră, comuna Padeş 

e) Grădiniţa cu Program Normal - AR 

PRE 

Sat Călugăreni, comuna Padeş 

f) Grădiniţa cu Program Normal - AR 

PRE 

Sat Motru-Sec, comuna Padeş 

g) Grădiniţa cu Program Normal - AR 
i 

I PRE 

Sat Cloşani, comuna Padeş 



M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I 

INSPECTORATUL 
ŞCOLAR 

'JUDEŢEAN 
'SORJ 

h) Grădiniţa cu Program Normai - AR 

PRE 

Sat Padeş, comuna Padeş 

i) Grădiniţa cu Program Normal - AR 

PRE 

Sat Apa Neagră, comuna Padeş 

j) Grădiniţa cu Program Normal - AR 

PRE 

Sat Văieni, comuna Padeş 

inspector Şcolar Generai, 
Prof. Dr. MARIA COCHINĂ 

Consilier juridic, 
Carmen Sirftoná Lambu 

Compartiment reţea şcolară, 
Ref. Ermina Frunzaru . 



preuniversitar pentru anul şcolar 202olo71 T , T"*' " d e în™ţământ 
emis de Inspectoratul Ş c o L Î d e ţ e a n G o Î f C O n , U n C Î P a d C * ' Gorj , 



REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona 

în anul şcolar 2020-2021 

Având în vedere : 

- Hotărârea Consiliului Local Padeş nr. 59/ 14.11.2019 privind aprobarea 
Proiectului reţelei unităţilor de învaţămant preuniversitar de stat şi particular 
pentru anul şcolar 2020-2021 la nivelul comunei Padeş, judeţul Gorj în 
vederea emiterii avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj; 

- Avizul confoni privind reţeaua şcolară în anul 2020-2021 a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Gorj nr. 24716/18.02.2020 ; 

- Adresa Şcolii Gimnaziale Padeş nr. 299/26.02.2020 prin care ne solicită 
înaintarea HCL Padeş privind reţeaua unităţilor de învaţămant preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 
2020-2021 

Prevederile art.61 alin.(l) şi (2) din Legea nr. 1/2011 -Legea educaţiei 
naţionale,cu modificările si completările ulterioare; 

Prevederile art.19, alin (4) din Legea nr. 1/2011 -Legea educaţiei 
naţionale,cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia: „ (4) Pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, 
aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de 
învăţământ, fară personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în 
condiţiile legii." 

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.5090/30.08.2019 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021. 

Ţinând cont de cele prezentate , propun Consililului local Padeş aprobarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona 
în anul şcolar 2020-2021, în forma prezentată. 

0 P R I M A R 



RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de ho tă râ re privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 

Având în v e d e r e : 
Avizul conforn privind re ţeaua şcolară în anul 2020-2021 a unităţi lor de învă ţământ 

preunivers i tar de s tat de pe raza comunei Padeş, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj nr. 
2 4 7 1 6 / 1 8 . 0 2 . 2 0 2 0 ; 

- Adresa Şcolii Gimnaziale Padeş nr. 299 /26 .02 .2020 prin care ne solicită înaintarea HCL 
Padeş privind re ţeaua unităţi lor de înva ţămant preunivers i tar de s tat de pe raza comunei 
Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021; 

- Prevederi le ar t .61 a l in . ( l ) şi (2) din Legea n r . 1 / 2 0 1 1 -Legea educaţiei naţionale,cu 
modificările si completări le ulterioare, potrivit cărora : 
„ (1) Reţeaua şcolară este formată din totali tatea: 

a] unităţ i lor de învă ţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu; 
b) unităţ i lor de învă ţământ preuniversi tar , înfi inţate în s t ruc tura universi tăţ i lor de 

c] furnizori lor de educaţie autorizaţi să funcţ ioneze provizoriu. 
„ 2) Reţeaua şcolară a unităţ i lor de învă ţământ de s tat şi part icular preunivers i ta r se 
organizează de către autori tăţ i le administraţ iei publice locale, cu avizul conform al 
inspectorate lor şcolare. Pent ru învăţământul special liceal şi special postliceal, re ţeaua 
şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consul tarea par tener i lor sociali şi cu avizul conform 
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării." 

Prevederile art.19, alin [4] din Legea n r . 1 / 2 0 1 1 -Legea educaţiei naţionale,cu 
modificările si completări le ulterioare, potrivit căruia: „ (4) Pent ru asigurarea accesului 
egal la educaţie şi fo rmare profesională, autori tăţ i le administraţ iei publice locale, în baza 
avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţ ionarea şi, după caz, 
dizolvarea unor s t ructur i de învăţământ , fără personal i ta te juridică - ca părţ i ale unei 
unităţi de învă ţământ cu personal i ta te juridică - şi subordona te aceluiaşi o rdona tor 
principal de credite, în condiţiile legii." 

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale n r .5090/30 .08 .2019 pen t ru aprobarea 
Metodologiei privind fundamen ta rea cifrei de şcolarizare pen t ru învăţământul 
preunivers i tar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învă ţământ particular, p recum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţi lor de învă ţământ preunivers i tar pen t ru anul şcolar 2020-2021. 

în u rma analizei proiectului de ho tă râ re privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 
unităţ i lor de învă ţământ preunivers i tar pen t ru anul şcolar 2020-2021 de pe raza comunei 
Padeş judeţul Gorj , p recum şi faptul că Consiliul Local, în exercitarea atribuţii lor sale, 
asigură potrivit competenţe i sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pen t ru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educaţia , considerăm că este necesar aprobarea 
proiectului de ho ta ra re privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021, în forma 
prezenta tă de iniţiator. 

stat; 

Secre aerai, 
Bivolaru E î-Pompiliu 



ROMÂNIA PROIECT 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
PRIMAR 

H O T Ă R Â R E Nr. 

privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local Padeş care să facă 
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş 

Primarul comunei Padeşjudeţul Goij,domnul Antonie Serafim ; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare ; 
- Raportul de specialiatate ; 
- Decizia nr. 6/19.02.2020 a directorului Şcolii Gimnaziale Padeş ; 
- Adresa nr.284/24.02.2020 a Şcolii Gimnaziale Padeş transmisă Primăriei comunei 

Padeş/Consiliului Local Padeş prin care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local Padeş care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş. 

- Prevederile art. 96 alin. (2) lit. „ b " din Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129, alin(7),lit. „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ; 

în temeiul art. 136 , alin (1), art,155,alin(5),lit „ c " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ, 

P R O P U N E : 

Ar t . l Se aprobă desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local Padeş care 
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii, în persoana domnului/doamnei 

, consilier local în cadrul Consiliului Local Padeş. 
Art.2 Persoana desemnată şi Consiliul de Administraţie ai Şcolii Gimnaziale Padeş vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art .3 Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei 

Padeş, Şcolii Gimnaziale Padeş, persoanei desemnate, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, şi 
o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

PRIMÂRS 
V-, 

. Antonie.Séírafiin 

Avizat pentru legalitate, 
secretar general, 

Bivolarii E^geiiiu-Pompiliu 



jFROM :ŞCOALA GIMNAZIALA PADES E FAX NO. :02S3 471291 21 Feb. 2020 14:17 PI 

ARÎÂ P A D E Ş 

• ZfâÎjL 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ 

COM- PADEŞ, JUD. GORJ 

NR.284 DIN 21.02.2020 

CĂTRE, 

PRIMARIA P ADES/CON Sî LÎUL LOCAL 

Având în vedere prevederile O . M . R H iir.4619 din 22.09.2014 si Decidă scolii 
ur.6/2020 înaintata către d-voastra,vă solicităm să desemnaţi un reprezentant al CX.Pades, 
care să facă parte din Consiliul de Administraţie al şcolii, începând cu 01.03.2020, 

Vă mulţumim pentru sprijin şi colaborare. 



PR2MÂFU.Â PAD 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ 

COM. PADEŞ, JUD. GORJ 
à S J l '.. (Î3...-..0 'i* 2o'2o 

DECIZIA NR 6 /2020 

Având în vedere; 

Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preun¡vers(tar art. S alin. 1 iit.a 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată 

- R.O.F.U.I.P.,actualizat 
- Situatia absentelor la şedinţele C.A.-2019-2020,înaintata de către secretarul CA. 

- Procesul-verbal ai Consiliului de administraţie al şcolii din data de 21.01.2020 

în temeiul Deciziei LŞJ.Gorj nr. 1264/21.12.2016, 

în baza prerogativelor care-f revin, 

A r t . l începând cu 20.02.2020 d-i Arjocu Tudorel,reprezentant CLPades, îşi pierde de drept 

calitatea de membru în Consiliul de administraţie . 

A r t 2 Prezenta decizie se comunică autorităţii/structurii care 1-a desemnat. 

A r t3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se împuterniceşte 

compartimentul secretariat. 

Dată azi, 19.02.2020 

DIRECTORUL ŞCOLII GIMNAZIALE PADEŞ, 

DECIDE 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea celui de-al doi lea reprezentant al Consil iului Local Padeş 
care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş 

Având în vedere : 
- Decizia nr. 6/19.02.2020 a directorului Şcolii Gimnaziale Padeş ; 

- Adresa nr.284/24.02.2020 a Şcolii Gimnaziale Padeş transmisă Primăriei comunei 
Padeş/Consiliului Local Padeş prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
Padeş care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, în calitate de 
primar al Comunei Padeş, Judeţul Gorj , propun spre analiza dumneavoastră proiectul de 
hotărâre privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local Padeş care să facă 
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, fapt pentru care vă aduc la 
cunoştinţă că acesta a fost iniţiat urmare a prevederilor Legii nr. 1/2011- legea educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a prevederilor art. 4, alin.(l) şi 
ait. 7, alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 
administraţie din unităţile de învătământ preuniversitar aprobată prin O.M.E.N. nr. 4619/2014 
şi O.M.E.N.C.Ş nr.5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, acesta 
având rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

Consiliul de Administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă: 
- 4 cadre didactice inclusiv directorul unităţii de învăţământ; 

2 reprezentanţi ai părinţilor ; 
- primarul sau reprezentantul primarului; 
- 2 reprezentanţi ai Consiliului local. 

Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din 
satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de 
către cadrul didactic coordonator al structurii şcolare. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean stabileşte prin hotărâre a Consiliului de administraţie, cu 
respectarea prevederilor prezentului ordin, structura numerică minimă a Consiliilor de 
Administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de mărimea şi complexitatea 
acesteia. 

In vederea constituirii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, Consiliul 
Local Padeş va trebui să desemneze doi reprezentanţi ai acestuia în această structură. 

Având în vedere cele arătate mai sus ţinând cont că Consiliul Local, în exercitarea 
atribuţiilor sale, asigură potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, supun spre dezbatere şi 
aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind celui de-al doilea reprezentant al 
Consiliului Local Padeş care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, 
în forma iniţiată. 

P R I M A R , 
Antonie Serafim 



RAPORT DE SPECIALITATE 

ia proiectul de hotărâre privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al 
Consiliului Local Padeş care să facă parte din Consiliu! de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Padeş 

Având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre privind desemnarea celui de-at doilea reprezentant al 

Consiliului Local Padeş care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Padeş, iniţiat de primarul comunei Padeş; 

- Decizia nr. 6/19.02.2020 a directorului Şcolii Gimnaziale Padeş ; 
- Adresa nr.284/24.02.2020 a Şcolii Gimnaziale Padeş transmisă Primăriei 

comunei Padeş/Consiliului Local Padeş prin care se solicită desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local Padeş care să facă parte din Consiliui de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, în calitate de primar al Comunei Padeş, 
Judeţul Gorj , propun spre analiza dumneavoastră proiectul de hotărâre privind 
desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local Padeş care să facă parte 
din Consiliui de Administraţie ai Şcolii Gimnaziale Padeş, fapt pentru care vă aduc la 
cunoştinţă că acesta a fost iniţiat urmare a prevederilor Legii nr. 1/2011- legea 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a prevederilor 
art. 4, alin.(1) şi art. 7, alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a 
Consiliului de administraţie din unităţile de învătământ preuniversitar aprobată prin 
O.M.E.N. nr. 4619/2014 şi O.M.E.N.C.Ş nr.5079/31.08.2016 privind aprobarea 
Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 

Consiliui de Administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, 
acesta având rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

Consiliul de Administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea 
componenţă: 

- 4 cadre didactice inclusiv directorul unităţii de învăţământ; 
- 2 reprezentanţi ai părinţilor; 
- primarul sau reprezentantul primarului; 
- 2 reprezentanţi ai Consiliului local. 

Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri 
şcolare din sateie care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice 
va fi asigurată de către cadrul didactic coordonator al structurii şcolare. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean stabileşte prin hotărâre a Consiliului de 
administraţie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, structura numerică 
minimă a Consiliilor de Administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie 
de mărimea şi complexitatea acesteia. 

în vederea constituirii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, 
Consiliul Local Padeş va trebui să desemneze doi reprezentanţi ai acestuia în 
această structură. 

Având în vedere cele arătate mai sus, ţinând cont că Consiliul Local ca autoritate 
deliberativă, în exercitarea atribuţiilor sale, asigură potrivit competenţei sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind educaţia, considerăm că este necesar şi oportun adoptarea proiectul de 
hotărâre privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local 
Padeş care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, în 
forma prezentată de iniţiator. 

Secre' eneral 
Bivolaru Ei iu-Pompiliu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de acţiuni şi activităţi edil i tar-gospodăreşt i de interes local 
care se vor desfăşura în anul 2020 la nivelul Comunei Padeş, în vederea bunei 

gospodărir i şi în f rumuseţăr i i a localităţilor comunei 

Primarul comunei Padeş, domnul Antonie Serafim, 
Având in vedere: 
Referatul de aprobare; 
Raportul de specialitate ; 

- Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare. ; 
Prevederile art. 129, alm(2),lit „ d " . alin(7),lit. „ i " şi lit. „ p " din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ; 
în temeiul art. 136 , alin (1), arU55,al in( î ) , l i t „ b " ,alin(5),lit. „c ' ; din Ordonanţa 

de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare, 

P R O P U N E : 

Art. 1 Se aprobă Programului de acţiuni şi activităţi edil i tar-gospodăreşt i de interes 
local care se vor desfăşura în anul 2020 la nivelul Comunei Padeş, în vederea bunei 
gospodărir i şi în f rumuseţăr i i a localităţilor comunei, conform anexei 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
viceprimarul comunei Pades şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş. 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 
Padeş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei 

INIŢIATOR. 
. PRIMAR Avizat pentru legalitate, 

P0$ONJE SERAFIM secretar general, 
/ ''' / h % „ \ Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 
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'XÎ  d) 

03 T3 

g g Dh £-
a> P -a fe 
eu ^ 

CD 4-J 

ţ- (D 
U "ÖJ O « —1 CD 

J2 D> 
"S 
•3 CD 3 s-OJ 03 J—K o >ra .2 s- s-. 3 a> 
u -w 
03 -3 
0) CD 

ZZ ra s- u-
3 3 
ÛJD U w 'v> 3 CD 
« ^ b 

- g o " 3 u Jr. eu 
3 ~ ^ 3 ra eu 
t j eu ira 
ra u 

^ S S CD Dh 

03 3 C < 

3 0) 3 
03 g 
t-r a> Oh 

3 
'5 

i-03 
S > 

a > > CO GO 

"o 
S o 3 
O 

— u 

5 '-5 
3 — CD 

C tí 
iS 

W) ^ 
< u 

QJ S-, CD 
O X5 

3 
4-K d) 
S c 

03 U o ra 
a> —. 
tir ^ 3 j p 
y S 
o u 

a> 
s- t-
O D h 

S CD" 
T3 ra 
13 h 
ra xi . o 
ra 
h CD 
QJ -5— 

>< 3 

QJ 
QJ Ö 

CD 03 Lh C/3 4—> 3 eu <-—< 
ra 

4_i as 

4 u 03 

O 3 
S S 3 <D 
S ^ •3, 0) 
QJ 

C 
D h 3 
S 3 aj u (D 

CD 

O D. 
'Ü5, 'S 
S-c •—< 3 C CJ CD 
rt r̂a 
- 3 

+3 CJ ers eu 
3 », O i-

03 
0) 

CD <, 

5-
)03 . 
X3 03 
O 
s- .3) 
O co 
bo 03 

3 c S cd ra en no +-> 
£ < 8 

4-K 
JS 03 4-) CO 3 
ra 
+3> ra 
i-H ra 
D h QJ i-H 

CD 
QJ 
.S 
CD t-4-> 3 <— 
CD 

T3 
— s 
£ "QJ 

# 1 
¿ 1 

ra ra cd CD -M 
<ra 

co rv CD ^ 



REFERAT DE APROBARE 

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor şi activităţilor edilitar-
gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în anul 2020 la nivelul Comunei Padeş, în 

vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţării a localităţilor comunei 

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor publice locale le revin obligaţii şi 
răspunderi privind activităţile edilitar gospodăreşti prin care se asigură buna gospodărire, 
păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţii. 
Consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primarii răspund de organizarea , conducerea, 
îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a 
localităţilor, de păstrarea ordinii curăţeniei în oraşele şi comunele ţării. 

în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin , consiliile locale trebuie să adopte şi să dispună 
măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor 
economici, cu sau fară personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a 
curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor 
gospodăreşti. 

Programul acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşură 
în anul 2020 la nivelul Comunei Padeş, în vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţării a 
localităţilor comunei cuprinde o serie de acţiuni, cu responsabilităţi ce revin fiecărui factor de 
răspundere( autoriţatea publică locală, agenţi economici, alte instituţii publice şi cetăţeni). 

Atât personalul Primăriei comunei Padeş cât şi consilierii locali din cadrul Consiliului local 
au obligaţia de a mobiliza cetăţenii la acţiunile de gospodărire şi înfrumuseţare şi să urmărească 
modul de realizare al programului propus, fiind nevoie de o coeziune între autoritatea publică 
locală şi cetăţenii întregii comune. 

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi faptul că Consiliul Local ca autoritate 
deliberativă, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii , în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale, propun Consiliului Local Padeş adoptarea proiectului de hotărâre aprobarea Programului 
acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşură în anul 2020 
la nivelul Comunei Padeş, în vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţării a localităţilor comunei 
în forma în care a fost iniţiat. 

PRIMAR, 
ANTONIE SERAFIM 



RAPORT DE SPECIALITATE 

la p r o i e c t u l d e h o t ă r â r e privind a p r o b a r e a P r o g r a m u l u i ac ţ iun i lor şi act iv i tăţ i lor edi l i tar-
g o s p o d ă r e ş t i d e i n t e r e s local c a r e s e v o r d e s f ă ş u r a în anul 2 0 2 0 la nivelul C o m u n e i P a d e ş , în 

v e d e r e a b u n e i g o s p o d ă r i r i şi î n f r u m u s e ţ ă r i i a loca l i tă ţ i lor c o m u n e i 

A v â n d în v e d e r e r e f e r a t u l d e a p r o b a r e al p r o i e c t u l u i d e h o t ă r â r e , î n t o c m i t d e Primarul c o m u n e i 
P a d e ş , în c a l i t a t e d e in i ţ ia tor al pro i ec tu lu i d e h o t ă r â r e privind a p r o b a r e a P r o g r a m u l u i , ac ţ iun i lor şi 
act iv i tăţ i lor e d i l i t a r - g o s p o d ă r e ş t i d e i n t e r e s local c a r e s e v o r d e s f ă ş u r a în anul 2 0 2 0 la nivelul 
C o m u n e i P a d e ş , în v e d e r e a b u n e i g o s p o d ă r i r i şi î n f r u m u s e ţ ă r i i a loca l i tă ţ i lor c o m u n e i . 

în c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e O.G. nr. 2 1 / 2 0 0 2 privind g o s p o d ă r i r e a loca l i tă ţ i lor u r b a n e şi 
rurale , cu m o d i f i c ă r i l e şi c o m p l e t ă r i l e u l t e r i o a r e , a u t o r i t ă ţ i l o r p u b l i c e l o c a l e le revin obl igaţ i i şi 
r ă s p u n d e r i privind ac t iv i tă ţ i l e edi l i tar g o s p o d ă r e ş t i prin c a r e s e as igură b u n a g o s p o d ă r i r e , p ă s t r a r e a 
c u r ă ţ e n i e i , r e s p e c t a r e a n o r m e l o r d e ig i enă , p r e c u m şi î n f r u m u s e ţ a r e a local i tăţ i i . Consi l i i le j u d e ţ e n e 
şi cons i l i i l e l oca l e , p r e c u m şi primarii r ă s p u n d d e d e o r g a n i z a r e a , c o n d u c e r e a , î n d r u m a r e a , 
c o o r d o n a r e a şi c o n t r o l u l întregi i act ivi tăţ i i d e g o s p o d ă r i r e şi î n f r u m u s e ţ a r e a local i tăţ i lor , d e 
p ă s t r a r e a ordinii c u r ă ţ e n i e i în o r a ş e l e şi c o m u n e l e ţării. 

î n î n d e p l i n i r e a atr ibuţ i i lor c e le revin , cons i l i i l e l o c a l e t r e b u i e să a d o p t e şi să d i s p u n ă m ă s u r i l e c e 
s e i m p u n p e n t r u a s i g u r a r e a participării c e t ă ţ e n i l o r , a inst i tuţ i i lor p u b l i c e şi a g e n ţ i l o r e c o n o m i c i , cu 
s a u fără p e r s o n a l i t a t e juridică, la rea l i zarea ac ţ iun i lor d e î n f ă p t u i r e şi p ă s t r a r e a c u r ă ţ e n i e i în 
inter iorul loca l i tă ţ i lor şi în afara a c e s t o r a , la e f e c t u a r e a ia t i m p a act iv i tă ţ i lor g o s p o d ă r e ş t i . 

P r o g r a m u l ac ţ iun i lor şi ac t iv i tă ţ i lor e d i l i t a r - g o s p o d ă r e ş t i d e i n t e r e s local c a r e s e v o r d e s f ă ş u r a în 
anul 2 0 2 0 la nivelul C o m u n e i P a d e ş , în v e d e r e a b u n e i g o s p o d ă r i r i şi î n f r u m u s e ţ ă r i i a loca l i tă ţ i lor 
c o m u n e i c u p r i n d e o s e r i e d e acţ iuni , cu r e s p o n s a b i l i t ă ţ i c e revin f i ecăru i f a c t o r d e r ă s p u n d e r e 
( a u t o r i ţ a t e a publ i că loca lă , a g e n ţ i e c o n o m i c i , a l t e inst i tuţ i i p u b l i c e şi c e t ă ţ e n i ) . 

Atâ t p e r s o n a l u l Primăriei c o m u n e i P a d e ş c â t şi consi l ier i i locali din cadrul Consi l iului local au 
ob l iga ţ ia d e a mobi l i za c e t ă ţ e n i i la a c ţ i u n i l e d e g o s p o d ă r i r e şi î n f r u m u s e ţ a r e şi să u r m ă r e a s c ă m o d u l 
d e rea l izare al p r o g r a m u l u i p r o p u s , f i ind n e v o i e d e o c o e z i u n e în tre a u t o r i t a t e a publ i că loca lă şi 
c e t ă ţ e n i i întregi i c o m u n e . 

Ţinând c o n t d e c e l e p r e z e n t a t e , p r e c u m şi f a p t u l că Consi l iul Local ca a u t o r i t a t e d e l i b e r a t i v ă , 
are iniţ iativă şi h o t ă r ă ş t e , în c o n d i ţ i i l e l e g i i , în t o a t e p r o b l e m e l e d e i n t e r e s local , cu e x c e p ţ i a c e l o r 
c a r e s u n t d a t e prin l e g e în c o m p e t e n ţ a a l tor autor i tă ţ i a l e a d m i n i s t r a ţ i e i p u b l i c e l o c a l e , c o n s i d e r ă m 
că e s t e n e c e s a r a d o p t a r e a pro i ec tu lu i d e h o t ă r â r e a p r o b a r e a Programulu i ac ţ iun i lor şi act iv i tăţ i lor 
e d i l i t a r - g o s p o d ă r e ş t i d e i n t e r e s local c a r e s e vor d e s f ă ş u r a în anul 2 0 2 0 la n ive lul C o m u n e i P a d e ş , în 
v e d e r e a b u n e i g o s p o d ă r i r i şi î n f r u m u s e ţ ă r i i a loca l i tă ţ i lor c o m u n e i în f o r m a în c a r e a f o s t iniţ iat . 



ROMÂNIA PROIECT, 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
PRIMAR 

H O T Ă R Â R E nr. 

privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei de impunere pentru stabilirea 
taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice 

Primarul comunei Padeş comunei Padeş, judeţul Gorj, domnul Antonie Serafim, 
Având în vedere; 
- referatul de aprobare; 
- referatul compartimentului de specialitate; 
- Hotărârea Consiliului Loca Padeş nr.7/2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire 

şi administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza comunei Padeş 
- H.C.L. Padeş nr. 52/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de 

salubrizare la nivelul comunei Padeş; 
- prevederile art. 484 alin. (1)- (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 30 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 25, art.26 şi art. 27 din Legea nr. 101 /2006, republicată, privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin. (7) lit. „ n " din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

P R O P U N E : 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de depunere a declaraţiei de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice până la data de 2020 . 

Art.2. Primarul comunei Padeş prin compartimentul flnanciar-contabil(impozite şi taxe) va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei Padeş, 
Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

..-Iniţiator. 
PRIMAR, 

Antonie "S erafim Avizat pentru legalitate, 
secretar general, 

Bivolaru Eugepiu-Pompiliu 



REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei de 
impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice 

în conformitate cu prevederile art. 136 , alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare, a fost iniţiat proiectul de 
hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale 
de salubrizare de pe raza comunei Padeş. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Loca Padeş nr.7/2020 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza comunei Padeş, 
activitate de salubrizare de la nivelul comunei Padeş se desfăşoară în baza Regulamentului de 
organizare a activităţii de salubrizare la nivelul comunei Pades, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 52/2019 . 

Prevederile art. 129 alin. (7) lit. „ n " din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere prevederilor art. 25. art. 26 , art. 27 din Legea nr. 101 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor care arată că : 

Art.25. Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de 
salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, 
fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum şi a următoarelor principii: 

a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la 
bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea 
sistemelor de salubrizare; 

b) menţinerea echilibrului contractual. 
Art. 26. (1) în funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în 

cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; 
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 
(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu 

operatorii au obligaţia să ţină, Ia zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi tară contracte de prestări 
servicii. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform 
prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea 
prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract. 

(4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii 
serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la 
hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, 
după caz. 

(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează 
sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe 
elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C. 



(6) In cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele 
ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor 
se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile 
realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul 
tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare. 

(7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către 
autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate de A.N.R.S.C. 

(8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a 

serviciului de salubrizare; 
c) să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

Art. 27. (1) Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele 
stabilite şi aprobate potrivit art. 26 este interzisă. 

(2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 
a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de 

performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de 
delegare a gestiunii; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe 
perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 
contractante; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de 
salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

Ţinând cont de faptul că până la această dată o mare parte din cetăţenii comunei Padeş nu şi-au 
depus declaraţiile de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare care se plăteşte anual de 
către aceştia, considerăm că este necesar ca autoritatea locală să adopte o hotărâre în aşa fel ca 
termenul de depunere al acestei declaraţii să fie prelungit, asfel încât să dăm posibilitatea ca cetăţenii 
să plătească în mod corect această taxa de salubrizare. 

Având în vedere cele arătate, precum şi faptul că Consiliul local asigură, potrivit competenţei 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fiziceîn forma prezentată. 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 

I u • i 11 



RAPORT DE SPECIALITATE 

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei de 
impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice. 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului 

de depunere a declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul 
persoanelor fizice de întocmit de primarul comunei Padeş.judeţul Goij în calitate de iniţiator; 
- Hotărârea Consiliului Loca Padeş nr.7/2020 privind aprobarea Regulamentului de 

instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza comunei Padeş ; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

activităţii de salubrizare la nivelul comunei Padeş . 
- Prevederile art. 26 din din Legea nr. 101 privind serviciul de salubrizare a localităţilor: 

(1) în funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul 
gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de 
prestare a serviciului de salubrizare; 

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; 
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fară contract. 
(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, 

împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fară 
contracte de prestări servicii. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, 
conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul 
local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fară contract. 

(4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a 
contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al 
serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului, după caz. 

(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de 
fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu 
normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice^ serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C. . 

(6) In cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care 
tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima 
ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având 
în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului 
rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de 
ajustare. 

(7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de 
către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. 

(8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare 



a serviciului de salubrizare; 
c) să încurajeze investiţiile de capital; 

d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 
- Prevederile art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 30 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin. (7) lit. „ n " din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Ţinând cont de faptul că până la această dată o mare parte din cetăţenii comunei Padeş nu 

şi-au depus declaraţiile de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare care se 
plăteşte anual de către aceştia, considerăm că este necesar ca autoritatea locală să adopte o 
hotărâre în aşa fel ca termenul de depunere al acestei declaraţii să fie prelungit, asfel încât să 
dăm posibilitatea ca cetăţenii să plătească în mod corect această taxa de salubrizare. 

Având în vedere cele arătate şi ţinând cont de faptul că Consiliului local, ca autoritate 
deliberativa a administraţiei publice locale are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 
altor autorităţi ale administraţiei publice locale, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
considerăm că este necesar adoptarea acestui proiect de hotărâre, în forma în care a fost 
iniţiat. 

ViCEPRIMAR, 
ArgintartuMihail 



ROMÂNIA PROIECT 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
PRIMAR 

H O T Ă R Â R E Nr. 

privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei 
Padeş, şi a documentaţiei aferente, în vederea atribuirii contractului de delegare a 

serviciului de salubrizare a comunei Padeş 

Primarul comunei Padeş,judeţul Gorj,domnul Antonie Serafim ; 
Având în vedere că la data de 30 aprilie 2020 expiră contractul 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, încheiat de Comuna 
Padeş cu SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L, ţinând cont că activitatea SC PADEŞ 
UTIL SRL este suspendată până în luna octombrie 2020, conform H.C.L. Padeş 
nr. 45/2019, având acordul Consiliului local să fie demarate din timp procedurile 
şi formalităţile pentru delegarea serviciului de salubrizare ; 

- Referatul de aprobare ; 
- Raportul de specialiatate ; 
- H.C.L. Padeş nr.52/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

activităţii de salubrizare la nivelul comunei Padeş; 
- Prevederile art.8,alin(3), lit. „ d " din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Prevederile art. 6 alin(l), lit. „ e " din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de 

salubrizare a localităţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 
- Prevederile art. 129, alin (2), lit. „d" , aiin(6), lit. „ a " , alin(7),lit. „ n " din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ; 
în temeiul art. 136 , alin (1), art.155, alin(l), l i t „b" , alin.(5) lit. „ a " din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 

P R O P U N E : 

Art.l (1) Se aprobă gestiunea Serviciului de salubrizare a comunei Padeş prin 
modalitatea de gestiune delegată. 

(2) Atribuirea contractului de delegare a Serviciului de salubrizare a 
comunei Padeş se va realiza prin achiziţie publică . 

Art.2 Se aprobă Studiul de fundamentare (oportunitate) pentru 
fundamentarea deciziei de delegare a serviciului de salubrizare a comunei 
Padeş,conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre. 



Art.3. 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, conform anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre. 

A r t 4 . 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,fară a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice 
şi electrocasnice, baterii şi acumulatori, conform anexei 3 care face parte din 
prezenta hotărâre 

A 

Ari. 5. Intrega procedură pentru desemnarea operatorului de salubrizare va 
respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Art. 6. Se împuterniceşte primarul comunei Padeş să semneze documentele 
aferente delegării serviciului de salubrizare a comunei. 

Art . 7. Secretarul general al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre 
primarului comunei Padeş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, şi o va aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Antonié-Serafim 
, " V-. 

Avizat pentru legalitate, 
secretar ral, 

Bivolaru Eu£ Pompiliu 



STUDIU DE FUNDAMENTARE (OPORTUNITATE) 

pentru fundamentarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare la nivelul Comunei Padeş, Judeţul Gor j 

Prezentul studiu de fundamentare (oportunitate) a fost elaborat în conformitate cu 
prevederile art. 7 şi 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile lucrări şi concesiunile de 
servicii care stipulează că „în orice situaţie în care o entitate contractantă intenţionează să 
realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, prestarea, gestionarea şi 
operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare 
prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod". 

Ansamblul lucrărilor si/ sau serviciilor ce urmeaza a fi prestate pe parcursul derulării 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare va fi denumit "PROIECT " in 
cursul studiului de fundamentare a deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 

In conformitate cu prevederile legale în vigoare studiul de oportunitate include informaţii 
si aspecte relevante privind : 
- aspectele generale ale proiectului; 
- fezabilitate tehnica; 
- fezabilitate economica si financiara ; 
- aspecte de mediu; 
- aspecte sociale si institutionale; 
- matricea preliminara de repartiţie a riscurilor de proiect; 

Rezultatele prezentului studiu trebuie sa demonstreze că: 
a) proiectul este realizabil; 
b) proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice; 
c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului; 
d)varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de 
concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut 
a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică; 
e) proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, care este contribuţia 
autorităţii contractante. 

I. Prezentarea generala 
Salubrizarea comunei este un serviciu de utilitate publică în înţelesul legii nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice, organizat, coordonat, reglementat, condus, 
monitorizat si controlat de Primaria şi Consiliul local Padeş. 



î n prezent, funcţ ionarea servic iului de salubrizare a C o m u n e i P a d e ş se real izează prin 
intermediul S C P A D E Ş U T I L S R L , soc ie tate cu capital d e stat, prin de legare directa a gest iuni i . 

Legislaţia specifică salubrizării localităţilor - inclusiv pentru gestionarea deşeurilor, 
conţine următoarele acte de reglementare: 

1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
2. Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de salubrizare locală sunt persoanele fizice şi juridice 
(agenţi economici, instituţii publice) din Comuna Padeş, Judeţul Goij. 

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin 
regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autoritatilor deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului serviciului de salubrizare elaborat de 
A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia. 

Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informaţiile publice referitoare la 
serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administraţiei publice locale având 
obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura 
tarifara si la clauzele contractuale. 

Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii individuali se 
desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de 
salubrizare si ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatile 
administraţiei publice locale pe baza legislaţiei in vigoare, aplicabila acestui serviciu. 

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu primarii, în 
calitate de autoritati executive si de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt 
responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localitatii si urmăresc respectarea de catre 
operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a prevederilor 
legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. 

Hotărârile autoritatilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare 
vor fi aduse la cunoştinţa publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa 
conteste prevederile acestora, în condiţiile legii. 

Beneficiile delegării serv iciului de salubrizare: 
a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) autonomia locală, descentralizarea serviciilor, utilizarea eficienta a fondurilor publice. 
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţii 
administrativ teritoriale şi a banilor publici; 
j ) securitatea serviciului; 
k) dezvoltarea durabilă. 

Scopul delegării: 
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 



II. Metodologia de lucru 

Pentru realizarea studiului de fundamentare (oportunitate) pentru delegarea serviciilor 
publice de salubrizare s-a folosit ca metodologie de lucru analiza documentelor existente în 
cadrul Primăriei Comunei Padeş privind: 

••• programul de salubrizare, 
• modul de desfasurare a activitatii de salubrizare, 
• bugetul alocat in scopul realizarii serviciului de salubrizare, 
• inventarul bunurilor ce sunt utilizate in scopul realizarii serviciului de salubrizare; 

Definiţii si generalitati: 
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 generai 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) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 
e) salubrizarea localităţilor; 
f) iluminatul public; 
g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi altele asemenea; 
h) transportul public local. 
Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au 

următoarele particularităţi: 
a) au caracter economico-social; 
b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică; 
c) au caracter tehnico-edilitar; 
d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; 
e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; 
f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene; 
h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; 
i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţa; 
j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licenţă care sunt organizaţi şi 

funcţionează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept 
privat; 

k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte": 
1) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife 

reglementate sau taxe speciale. 
Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt: 

- autoritatile administraţiei publice locale; 
- utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 
- operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 
- A.N.R.S.C. 

Legislaţia: 
-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislaţia secundara pune 

accent pe necesitatea proiecţiei mediului înconjurător si obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor 
si avizelor de mediu cerute de lege. Aceasta lege este legea fundamentala a serviciilor 



comunitare de utilitati publice si reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de 
utilitati publice. 

-Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea 
cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea si 
controlul funcţionarii serviciului public de salubrizare a localitatilor si se aplica serviciului public 
de salubrizare a localitatilor, înfdntat si organizat la nivelul comunelor, oraşelor si municipiilor, 
judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare. 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre. 

Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu 
respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-
socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu 
infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

în organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul 
general al comunităţilor locale este prioritar. 

Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se administrează cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea 
administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea 
principiilor: 

a) autonomiei locale; 
b) descentralizării serviciilor publice; 
c) subsidiari taţii şi proporţional ităţii; 
d) responsabilităţii şi legalităţii; 
e) asocierii intercomunitare; 
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; 
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; 

Acest Studiu de fundamentare (oportunitate) analizeaza exclusiv componentele 
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, precum şi colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deşeurilor, formeaza sistemul 
public de salubrizare a localitatii. respectiv printr-un ansamblu tehnologic si funcţional, care 
cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestării serviciului, precum: 
puncte de colectare si colectare selectiva a deşeurilor. 

Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza si se exploateaza prin 
intermediul unor operatori licenţiaţi in condiţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilitati publice, cu excepţia operatorilor care desfasoara actvitatile de: colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitarilor de ecarisaj; colectare, transport, 
depozitare si valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, institutii publice si 
agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice si 
electronice, etc.); colectarea, transportul si neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 
gospodăriile populaţiei (art.4 alin.(3) coroborat cu art.2 alin.(3) lit. h) - j ) din Legea 
nr. 101/2006), care sunt reglementate prin legi speciale. 

Depozitarea deşeurilor comunale si a celor asimilabile acestora este permisa numai in 
depozite amenajate conform legislaţiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de 



deşeuri si numai dupa obţinerea acordurilor si avizelor prevăzute de legislaţia privind protectia si 
conservarea mediului, igiena si sanatatea populaţiei. 

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, 
republicată, prin următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă; 
b) gestiune delegată. 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi 
programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006, republicată. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de 
salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet 
de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu 
regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate 
de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia. 

Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor si caietele de sarcini ale serviciului 
se întocmesc in conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare si caietul de 
sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul nr.82/2015 si respectiv Ordinul nr . l l 1/2007 ale 
preşedintelui A.N.R.S.C. 

Raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
sau dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare, după 
caz, sunt reglementate prin: 

a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autorităţile deliberative 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul gestiunii directe; 

b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, 
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, de 
adunările generale ale asociaţiilor. în cazul gestiunii delegate. 

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza 
hotărârilor prevăzute mai sus. 

Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se 
desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de 
salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autorităţile 
administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu. 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 
localitatilor se stabileşte in baza prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunea de lucrări si 
de servicii, precum şi a normelor metodologice de aplicare a legii. Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice.Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care 
unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, 
atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, 
în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a 
furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi 
specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, 
după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare 
a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: 
a) contract de concesiune de servicii; 
b) contract de achiziţie publică de servicii. 



gestiunii serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate. Gestiunea delegata se realizeaza 
prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi: 

g) operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, 
într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competenţa şi capacitatea, 
recunoscute prin licenţa emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă din România, 
de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera 
serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activităţii, precum şi 
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia; 

h) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al 
unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură 
furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi 
publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes 
zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. 
Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale 
operatorilor existenţi subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul 
regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
362/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru 
delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada : 

competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului, 
asigurarii unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze 

capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevăzuţi in 
regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile de activitati contractate. 
Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate 

furnizeaza/presteaza serviciul de salubrizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, 
precum si in baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. 

Operatorii cu statut de societati comerciale al căror capital social este detinut in totalitate 
de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui 
regulament de organizare si funcţionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleaşi drepturi si 
obligaţii in raporturile cu autoritatile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de 
modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de 
modalitatea de gestiune adoptata. 

Drepturile si obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de 
salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului 
de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in regulamentul 
serviciului de salubrizare. 

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor 
universalitatii, accesibilitatii, continuitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. Aceştia se 
obliga sa puna in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele 



legale in vigoare privind achiziţiile publice, si sa asigure totodata respectarea cerinţelor specifice 
din legislaţia privind proiecţia mediului. 
Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului 
de delegare a gestiunii. Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi sa detina toate avizele, 
acordurile si autorizaţiile necesare prestării activitatilor specifice serviciului de salubrizare, 
prevăzute de legislaţia in vigoare, si sa respecte normele si reglementările in vigoare cu privire la 
igiena si sanatatea populaţiei, respectiv la protectia si conservarea mediului, emise de autoritati 
competente in aceste domenii. 

III. Evoluţia serviciului de salubrizare 
Comuna Padeş, judeţul Goij este unitate administrativ teritoriala formata in baza Legii nr. 

2/1968. Ca unitate administrativ teritoriala, comuna Padeş îşi desfăşoară activitatea potrivit 
prevederilor legislaţiei naţionale, în vigoare dupa principiul descentralizării si al autonomiei 
publice locale. 

A. Caracterizare geografica. 

C o m u n a P a d e ş e s t e a ş e z a t a in z o n a d e m u n t e a j u d e ţ u l u i Gorj s i t u a t ă în p a r t e a d e n o r d - v e s t a 
j u d e ţ u l u i Gorj, şi are ca vec in i : 

- la sud judeţul Mehedinţi; 
- la nord judeţul Caraş-Severin; 
- la vest judeţul Mehedinţi; 
- la est cu comuna Tismana; 

B. Infrastructura: 
Drumuri naţionale: DN 67D 
Drumuri judeţene: DJ 671 
Drumuri comunale: exista 
Poduri: 5 
Cale feratămu există 
Reţea de alimentare cu apă: există 
Canalizare:in execuţie 
Staţie de epurare:în execuţie 
Groapă de gunoi: nu există 
Reţea de gaz: nu există 
Electrificare: 100%. 
Comunicaţii: poştă, reţea de telefonie fixă si mobila, internet. 

C. Distanta intre locaiitati: 
Distanta faţă de Tg-Jiu: 

Nr. Localitatea KM 
crt. 

1 Apa Neagră 40 
2 Pades 44 
3 Văieni 46 
4 Călugăreni 48 
5 Motru sec 52 
6 Closani 54 
7 Cerna Sat 110 
8 Orzesti 48 

D. Principalele activităţi economice sunt comerţul, prestări servicii şi agricultura. 



E. Domenii de interes: pomicultură, grădinărit, zootehnie, ecoturism, agroturism. 

Suprafaţa si Populaţia 
Suprafaţa totala a comunei este de 38 981 ha. 

Bilanţ comună 

ha % 

TOTAL GENERAL, din care 3 8 9 8 1 100 

TOTAL AGRICOL, din care 10194 

Arabii 4 5 8 

Păşuni şi fâneţe 9 6 3 5 

Vii 55 

Livezi 4 6 

TOTAL NEAGRICOL, din care 2 8 7 8 7 

Păduri 2 6 9 7 4 

Ape 303 

Drumuri 230 

Construcţii 149 

Neproductiv 1131 

Date privind asezarile umane, clasificate dupa locuitori : 
Populaţia comunei Padeş este de 4800 locuitori. 

Nr. Localitate Nr. Nr. Nr. 
locuitori gospodarii apartamente 

1 Apa Neagră 
2 Padeş 
j> Văieni 
4 Călugăreni 
5 Orzeşti 

6 Motru Sec 
7 Closani 
8 Cerna Sat 

T O T A L 4800 1700 

Situatia economica a localitatii 
Agenţi economici si instituţii pub 

Nr. Localitate 
ice : 

Institutii Agenţi economici 



1 Comuna 10 15 
PADES 

In prezent, funcţionarea serviciului de salubrizare a Comunei Padeş se realizează prin 
intermediul personalului angajat pentru acest serviciu. Serviciul de salubrizare se desfasoara în 
conformitate cu legislaţia în vigoare privind atributiile consiliului local în asigurarea 
serviciilor de salubrizare a comunei, scopul activitatii fiind de asigurare a curăţeniei generale 
pe teritoriul administrativ al comunei Padeş prin salubrizarea locurilor publice si a 
locaiitatilor, prin colectarea, transportul si evacuarea deşeurilor menajere, si de alta 
provenienţa, precum si luarea masurilor necesare de prevenire, reducere si combaterea a 
factorilor poluanţi. 

Lucrările de salubrizare ce se doresc a fi delegate includ: 
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fară a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori, 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, 

Printre investiţiile si lucrările de salubrizare ce se doresc a fi efectuate in scopul 
eficientizarii serviciului de salubrizare se numara : 

• realizarea unor puncte de colectare selectiva, 
• distribuirea de pubele, 
• punerea la dispoziţie a unor containere speciale destinate preluării deşeurilor din 

constructii, pentru lucrările de construire/ demolare ce vor avea loc pe raza comunei. 

IV. Motivele care justifica realizarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare 

4.1. Motive de ordin legislativ 
Legislaţia in domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentata de: 
1. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; 
2. Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea locaiitatilor; 
3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunea de lucrări şi servicii, 
4. Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a 
locaiitatilor; 

4.2. Motive tehnice - fezabilitate tehnica 
Descrierea activitatii pentru care este necesara a se face delegarea de gestiune 

în prezent, funcţionarea serviciului de salubrizare a Comunei Padeş se realizează prin 
intermediul SC PADEŞ UTIL SRL, societate cu capital de stat, prin delegare directa a 
gestiunii.coordonat, reglementat, condus, monitorizat de autoritatea administraţiei publice locale. 

A. Precolectarea deşeurilor menajere se face in prezent de către producătorii acestora in 
saci menajeri. 

B. Nu sunt amenajate puncte de precolectare. Este necesara crearea unor puncte de 
precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de 
înmagazinare corelata cu numărul de utilizatori si ritmicitatea de ridicare. Punctele de 
precolectare vor trebui amenajate astfel încât sa respecte normele sanitare si de protectie 
a mediului, fara a produce disconfort vecinatatilor, conform legislaţiei în vigoare. 

C. Dotarea actuala a serviciului de salubrizare include : 
- 1 Autoutilitara (pentru colectare si transport deşeuri menajere); 



A u fost Înche ia te un n u m ă r de c o n t r a c t e de s a lub r i za r e cu cc la ten i i d in 
c o m u n ă si un n u m ă r de c o n t r a c t e inche ia ie eu agenţ i e c o n o m i c i si 
his t i tut i i pub l ice . 
Pen t ru co l ec t a r e si t ranspor t deşeur i es te p r evăzu t un tarif de 3 l e i / p e r s / l u n a pent ru 
p e r s o a n e l e f iz ice, r e spec t iv t o n a . ta r i le a p r o b a t e pr in HC1. nr 
r e spec t iv H C L nr 
Colectarea deşeurilor din teritoriul aparţinând comunei Padeş. Deseurile colectate sunt 

transportate la depozitul ecologic din Municipiului Tg-Jiu Strada Carierei nr.41, judeţul Gorj. 

Cantitatea estimata de deşeuri menajere care se ia în calculul ofertei 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 instiţutii publice, 3 kg/instituţii publice/zi, 30 kg /zi , 900 kg/luna echivalentul a 
0,9tone/lună, 10,80tone/an 

TOTAL =1220,8 tone/an 

Conform Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, serviciul de 
salubrizare trebuie sa cuprindă unnătoarele activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fară 
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

Autoritatile publice locale au ca obiectiv prioritar asigurarea unui serviciu eficient de 
salubrizare, respectiv de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoane 
fizice, juridice, de la institutiile publice, fiind astfel asigurată realizarea următoarelor obiective: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor comunei prin promovarea calităţii şi eficienţei 
acestor activităţi; 
- creşterea calităţii vieţii prin susţinerea dezvoltării economice a localităţii şi în principal prin 
stimularea mecanismelor de piaţă; 
- dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare; 
- protecţia mediului înconjurător. 

4.3. Motive de ordin economico-financiar: 
A . Che l tu i e l i l e m i n i m a l e pen t ru d c s l u s u r a r e a act ivi ta t i i de s a lub r i za r e . în cond i ţ i i l e legii, 

se r idică la 331001). din care : 
che l tu ie l i de pe r sona l 100000 
cos tur i cu au tou t i l i t a ra , cos tur i de co lec ta re , o p e r a r e t r anspor t , d e p o z i t a r e , p iese s c h i m b , 
a s igu ra re , c a rbu ran ţ i si lubr i f ian t ! - 2 3 1 0 0 0 

B. Ven i tu r i l e lunare p r o g n o z a t e a se rea l iza prin î nca sa r ea t a r i fu lu i de la p e r s o a n e l e fizice şi 
j u r i d i c e de pe raza C o m u n e i P a d e ş se r idica la o m e d i e luna ra de 15900Ie i / p e r s o a n e l e fizice şi 

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii a serviciului de salubrizare consta în: 
a) prin realizarea iicitatiei se va putea obţine selectarea unui operator care sa ofere raportul optim 
între preţ (mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor. 
b) posibilitatea de a obţine tarife cât mai mici pentru o calitate ridicata, va permite Comunei 
Padeş sa creasca cantitatea de lucrări de salubrizare într-un buget comparabil. 



4.4. Motive legate de proiecţia mediului 
în general, deşeurile comunale (stradale şi menajere) şi cele industriale se numără printre 

obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact şi risc pentru mediu şi 
sănătatea publică. 

Principalele forme de impact şi risc determinate de deşeurile comunale şi industriale. în 
ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt: 

- modificări de peisaj şi disconfort vizual 
- poluarea aerului 
- poluarea apelor de suprafaţă - în cazul depozitării deşeurilor în apropierea râurilor 

(pe malul acestora) 
- poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate 

din reacţiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate 
- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile 

învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ. 
Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activităţii de salubrizare în comuna 

Padeş au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează. 
a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare 

- să beneficieze de servicii publice de calitate, să trăiască într-un mediu curat şi 
sănătos. 

b) Autorităţile Publice Locale care au ca obiective/nevoi: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi 

eficienţei serviciilor publice de salubrizare; 
- creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de 

piaţă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; 
- atragerea investiţiilor profitabile pentru comunitatea locală; 

dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului 
înconjurător; 

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît să satisfacă nevoile 
populaţiei, ale instituţiilor publice şi agenţilor economici. 

Condiţii ce vor fi impuse in realizarea serviciului de salubrizare: 
a) viitorul operator de salubrizare va trebui sa faca dovada deţinerii unui număr suficient de 
maşini si utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate 
ridicata. 
b) se va avea in vedere realizarea de platforme de precolectare si colectare selectiva a deşeurilor; 
c) se vor urmări si servicii de ecologizare a cursurilor de ape, a zonelor de proiecţie a drumurilor 
locale; 
d) se va acorda o deosebita atentie si prevenirii constituirii de depozite necontrolate de deşeuri la 
capete de pod, in zona riverana râurilor si perdelelor forestiere. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 195/2005, privind protecţia mediului, 
cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au importante 
responsabilităţi şi obligaţii pentru asigurarea unui mediu sănătos pentru toţi cetăţenii comunităţii. 

In desfăşurarea serviciului public de salubrizare a localităţilor este obligatorie respectarea 
principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. In acest scop, consiliile 
locale, persoanele fizice şi juridice răspund pentru: 
- îmbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei; 
- amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare 
şi a altor obiective şi activităţi, tară a prejudicia salubritatea, ambientul, spaţiile de odihnă şi 
recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 
- adoptarea de măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu privire la 
întreţinerea curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri. 



Pentru crearea şi respectarea acestor condiţii, un serviciu public de salubrizare al 
comunei, ar implica cheltuieli importante din bugetul local, iar reglementările în vigoare 
presupun modernizarea lor şi realizarea de investiţii care nu pot fi suportate din bugetul local. 

Un alt aspect privind responsabilităţile şi obligaţiile privind protecţia mediului, îl 
constituie conformarea cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor 
în instituţiile publice. 

Trebuie urmărite si activitatile ce contribuie la creşterea gradului de informare şi de 
conştientizare, dar şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la 
colectarea selectivă şi managementul deşeurilor. 

4.5. Motive de ordin social 
Prin adoptarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubritate, se vor putea obţine următoarele beneficii: 
- selectarea unui operator economic care să ofere raportul optim între preţ (mic) şi calitate 
(ridicată) a serviciilor de salubritate; 
- creşterea calităţii serviciilor de salubritate, datorită selecţionării operatorului pe baza unor 
criterii care vor evalua indicatorii de performanţă ai acestuia; 
- asigurarea serviciilor de salubritate astfel încât să se asigure servicii tuturor utilizatorilor, 
generatori de deşeuri menajere şi deşeuri asimilabile deşeurilor menajere, de pe teritoriul 
comunei Padeş; 
- menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei si a calităţii vieţii, prin introducerea 
obligativităţii tuturor locuitorilor din comuna de a avea contract încheiat cu prestatorul serviciilor 
de salubritate, în urma acestei activităţii de transport deşeuri rezultând o localitate mai curată. 

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de salubrizare care face 
obiectul delegării de gestiune sunt urmatoarele: 

a) imbunatatirea condiţiilor de viata ale cetatenilor; 
b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de salubrizare; 
c) dezvoltarea durabila a serviciilor; 
d) protectia mediului inconjurator, cu evidenţierea masurilor de protectie a Mediului. 

Prin aprobarea delegării de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Padeş, vor fi 
eliminate o serie de neajunsuri semnalate până în prezent: 

a), utilizarea unor recipienţi necorespunzători în colectarea deşeurilor; 
b). depozitarea necontrolată a deşeurilor; 
c). starea necorespunzătoare a mijloacelor de transport a deşeurilor; 
d). colectarea neselectivă a deşeurilor. 

Calitatea serviciului trebuie sa corespunda cerinţelor prevăzute de normele şi directivele 
Uniunii Europene. 

4.6. Motive de ordin institutionai. 
Conform politicilor de mediu aprobate Ia nivel naţional si european, serviciile de 

salubrizare trebuie asigurate cu personal specializat, cu operatori economici care sa detina atat 
autorizaţiile si licenţele de funcţionare prevăzute de lege cat si acreditare a/autori zarea ANRSC. 

Comuna Padeş, Consiliul Local si Primaria comunei nu au posibilitatea de a asigura 
realizarea unui serviciu complet si eficient. Numărul de personal necesar pentru serviciul de 
salubrizare nu poate fi angajat si sustinut financiar din bugetul local. De asemenea in condiţiile 
actuale de funcţionare nu pot fi asigurate servicii de salubritate complete si nu pot fi îndeplinite 
condiţiile de autorizare, condiţii impuse de ANRSC. 

Având în vedere cele de mai sus, delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei Padeş prin atribuirea contractului de delegare a serviciului , către un operator autorizat 
conform legislaţiei în vigoare privind delegarea, se dovedeşte a fi necesară şi oportună. 



Responsabilităţile colectării selective a deşeurilor de ambalaje de la populaţie revin în 
prezent serviciului de salubrizare, care are ca sarcină dotate cu containere adecvate pentru 
diverse tipuri de deşeuri, în care populaţia să depună selectiv deşeurile de ambalaje. 
Responsabilitatea implementării sistemului de colectare selectivă va reveni operatorului 
economic. 

Totodată, Legea nr. 132/2010 - privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 
publice din august 2010 reglementează modalităţile de organizare şi operaţionalizare a colectării 
selective a deşeurilor în instituţiile publice, astfel: 
a) direct, 

sau 
b) prin delegarea acestei responsabilităţi către terţi, respectiv societăţi comerciale şi/sau 
organizaţii neguvernamentale nonprofit, în condiţiile legii. 

Nu în ultimul rând, operatorul de salubritate al acestui serviciu va avea obligaţia de a 
implementa sistemul de colectare separată a deşeurilor reciclabile. Primaria comunei Padeş va 
verifica dacă operarea serviciului de salubritate se efectuează în condiţiile contractului delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, aprobat de către Consiliul Local Padeş, dar şi în condiţiile 
prevederilor legislaţiei şi ale normelor locale, regionale şi naţionale. 

V. Avantajele obtinute prin delegarea gestiunii serviciului de salubrizare: 

a). Selectarea unui operator care sa ofere raportul optim între pret (mic) al tarifelor si calitate 
(ridicata) a serviciilor. 
b). Posibilitatea de a obţine tarife cât mai mici pentru o calitate ridicata, va permite Primăriei 
c). Se vor crea puncte de precolectare/colectare. Operatorul va asigura igienizarea si 
dezinfectarea punctelor de precolectare si a recipientelor prin curatirea periodica si ori de câte 
ori este nevoie. 
d). Colectarea deşeurilor menajere se face numai din recipiente standardizate/containere, prin 
descarcarea acestora în autogunoiere. 
e). Recipientele (pubelele) ce vor fi folosite de către utilizatori vor fi asigurate de către operator 
pe baza de contract de comodat pentru persoanele fizice si prin închiriere/vânzare la agenţii 
economici. 
f). Colectarea deşeurilor menajere se va face în autogunoiere ecologice, iar acestea vor fi 
încarcate astfel încât deşeurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea împrastierii lor pe 
calea publica. Este interzis sa se rastoarne recipientele în curţi, pe strada sau pe trotuare, în 
vederea reîncarcarii deşeurilor menajere în autogunoiere. 
g). Deşeurile menajere se vor transporta cu autogunoiere sau autospeciale, folosindu-se la 
maximum capacitatea de încarcare. 
h). Autovehiculele ce vor asigura transportul vor avea o stare tehnica si de întretinere 
corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanţi, lubrifianti sau 
lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de încarcare vor 
fi etanşe si vor fi personalizate prin inscripţionare, vizibila pe cel puţin doua laturi ale sale. 
i). Autovehiculele vor fi dotate cu dispozitive de agatare pentru transportul lopetilor sau al altor 
unelte utilizate la curatarea locului de lucru. Deplasarea de la zona de lucru către depozit se va 
efectua pe cel mai scurt traseu admis, fara stationari intermediare. 
j). Se va lucra numai în timpul zilei (orele 8,00 - 16,00) sau in intervalul orar impus autoritatea 
contractantă; 
- muncitorii operatorului vor fi dotati cu echipamente care sa respecte normele de P.S.I. si de 
proiecţia muncii; echipamentul de lucru va avea avizul concedentului privind culoarea, croiala si 
inscripţionarea; 



- se va asigura, prin operatorul economic selectat, curatarea zonei aferente drumurilor publice. Se 
vor lua masuri pentru prevenirea si combatrea depozitarii necontrolate a deşeurilor la capete de 
poduri, pe cursuri de râuri, si in alte locaţii . 
k). Cant i tatea de deşeuri colectata - Canti tatea deşeuri mena je re es t imata este de aproximat iv 
1210 tone/an. 
-De la populaţ ie - deşeuri menajere : tone/luna tone/an. 

- De ia agenţi economiei - tone/luna tone/au. 
- De la institutiile publice lone/luna tone/an. T 

Natura deşeurilor ce vor fi colectate: 
- deşeuri menajere provenite din sectorul casnic; 
- deşeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenţi economici si institutii publice; 
- deşeuri electronice. 
- deşeuri din constructii; 
- alte deşeuri. 
Activitatile prevăzute vor fi executate în conformitate cu programele de prestatie ce se vor 
constitui ca anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare. 

Programul de ridicare a deşeurilor menajere va ti stabilit prin contractul de prestare a 
serviciului de salubrizare, ce se încheie între operator si utilizator şi va fi săptămânal. 

Prestatori i de servicii de salubrizare - au ca obiectiv obţinerea unui profit cat mai mare 
in schimbul serviciilor oferite. Acest fapt va contribui la asigurarea unor servicii complexe, 
eficiente bazate pe competitie si competitivitate. 

Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa Ie îndeplinească 
serviciul de salubrizare, avându-se în vedere: 
a. continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 
b. prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
c. adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor; 
d. excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
e. respectarea reglementarilor specifice din domeniul proiecţiei mediului si al sanatatii 

populaţiei; 
f. implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii 

muncii. 
Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera Ia urmatoarele 

activitati: 
a. contractarea serviciului de salubrizare; 
b. masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
d. menţinerea unor relaţii echitabile între operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva 

a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligaţiilor care revin fiecărei parti; 
e. soluţionarea în timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 
f. prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-

teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 
g. prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta. 

A ' 

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa 
asigure: 
a. gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b. gradul asigurarii colectării selective a deşeurilor de ambalaje si DEEE de la populaţie; 
c. gradul asigurarii cu recipienti de precolectare a utilizatorilor; 
d. evidenta clara si corecta a utilizatorilor; 
e. înregistrarea activitatilor privind masurarea prestaţiilor, facturarea si încasarea contravalorii 

serviciilor efectuate; 
f. înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de soluţionare a acestora. 



Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificaţi 
cantitativ, adaptati la specificul fiecărei localitati si vor fi prevăzuţi ca anexa în regulamentul 
serviciului de salubrizare. 
Indicatorii de performanta din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal si pot fi 
suplimentaţi conform prevederilor legale. 

VI. Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populaţiei: 
- Garda de Mediu - printre atributiile careia se numara urmarirea si controlul aplicarii de către 
persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deşeurilor si recuperarea 
materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările 
prevederilor actelor normative în domeniul proiecţiei mediului. 
- Agenţia de Proiecţie a Mediului - printre atributiile careia se regăsesc coordonarea si urmarirea 
stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deşeurilor, colaborând cu 
autoritatile publice locale în vederea implementării Pianului judeţean de gestionare a deşeurilor. 
Totodata, realizeaza inspecţii la agenţii economici generatori de deşeuri si deţinători de substante 
chimice periculoase 
- Direcţia de Sanatate Publica- are ca scop realizarea controlului de stat al respectării condiţiilor 
igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sanatatii publice 
- Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala -
ANRSC - atributii: 
a) protejarea intereselor utilizatorilor în raport cu operatorii care acţionează în sfera serviciilor de 
utilităţi publice; 
b) promovarea concurenţei, eficacităţii şi eficienţei economice în sectorul serviciilor de utilităţi 
publice care funcţionează în condiţii de monopol; 
c) promovarea principiilor transparenţei, accesibilităţii, tratamentului nediscriminatoriu şi 
protecţiei utilizatorilor; 
d) promovarea relaţiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat; 
e) asigurarea egalităţii de tratament şi de şanse în relaţia autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale cu operatorii serviciilor de utilităţi publice; 
f) conservarea resurselor, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

In general, deşeuri le stradale si menajere si cele industriale se numara printre obiectivele 
recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea 
publica. 
Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile menajere si industriale. în ordinea 
în care sunt percepute de populaţie, sunt: 
- modificări de peisaj si disconfort vizual 
- poluarea aerului 
- poluarea apelor de suprafaţa - în cazul depozitarii deşeurilor în apropierea râurilor (pe malul 
acestora) 
- poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reacţiile 
chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate 
- modificări ale fertilitatii solurilor si ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate, în 
cazul depozitarii neautorizate direct pe pământ. 

VII. Concluzii: 
Primăria şi Consiliul local Padeş are ca obiective/nevoi: 

- îmbunatatirea condiţiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei 
serviciilor publice de salubrizare 
- creşterea calitatii vieţii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piaţa, realizarea 
unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investiţiilor profitabile pentru comunitatea locala 
- dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure proiecţia mediului înconjurător 
- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît sa satisfaca nevoile populaţiei, ale 
institutiilor publice si agenţilor economici 



- realizarea serviciului de salubrizare stradala de calitate, cu costuri minime. 
Serviciile de salubrizare pot fi realizate in condiţii de eficienta de către prestatorii de servicii de 
salubrizare care vor urmări: 
- creşterea volumului de activitate astfel încât sa se obtina o valoare ridicata a contractului de 
prestări servicii 
- realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării serviciilor de salubrizare 

In ceea ce priveşte Institutiile Statului - toate institutiile mentionate anterior: Garda de 
Mediu, Agenţia de Protectie a Mediului, Direcţia de Sanatate Publica, Autoritatea Naţionala de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala-A.N.R.S.C. sunt interesate de: 
- îmbunatatirea calitatii vieţii cetatenilor prin menţinerea unui climat de igiena; 
- protejarea mediului înconjurător; 
- Maturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deşeuri; 
- proiecţia stării de sanatate a locuitorilor comunei Padeş. 

VIII. Beneficiile delegării gestiuni serviciului de salubrizare 

1. Costul serviciilor. 
Prin realizarea delegării de gestiune se va putea obţine raportul optim între tarife mici si 

calitate ridicata a serviciilor. 
2. Calitatea serviciilor. 

a) In contractul de delegare a gestiunii a serviciilor se vor stabili criterii de performanta, care vor 
înlesni evaluarea de către Primaria Padeş a calitatii serviciilor realizate 
De asemenea, operatorul va trebui sa constituie o garanţie de buna execuţie a serviciilor sale. 
b) Dotările tehnice. 
c) respectarea in totalitate a legislaţiei privind funcţionarea serviciilor de salubrizare. 

IX. Investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere 
Printre investiţiile si lucrările de salubrizare ce urmeaza a li efectuate de operator se 

numara: 
> achiziţionarea si montarea unui număr corespunzător de containere de gunoi stradal 

respectiv pubele de capacitate mare. 
> realizarea de puncte de colectare; 
> realizarea unor puncte de colectare selectiva, dotarea corespunzătoare a acestora. 
> punerea la dispoziţie a unor containere pentru deseurile din constructii; 

Investiţiile impuse operatorului sa fie realizate etapizat, in funcţie de prioritati, astfel 
incat sa se asigure suportabilitatea tarifelor pentru populaţie. 

Investitorul va trebui sa faca dovada deţinerii utilajelor minime impuse prin caietul de 
sarcini in momentul incheierii contractului de delegare 

Regimul bunurilor - toate investiţiile realizate de operator pe parcursul contractului de 
delegare si care sunt necesare desfasurarii activitatii vor deveni bunuri de retur la momentul 
incheierii contractului de delegare, investiţiile care se realizeaza din fonduri proprii ale 
operatorului raman astfel in proprietatea acestuia pe perioada derulării contractului de delegare, 
urmând ca la încetarea contractului acestea sa revină de drept, gratuit si libere de orice sarcini, 
unitatilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora (conf. art.28 alin. 
3 din Legea nr. 101/2006); 

Condiţii de mediu - operatorul are obligaţia de a-si desfasura activitatea in condiţiile de 
mediu conform legii, iar cheltuielile ocazionate de implementarea masurilor ce se impun cad tot 
in sarcina operatorului. . Pe perioada derulării contractului de delegare se vor respecta condiţiile 
impuse de avizul de mediu. Pe toata perioada derulării contractului de delegare, operatorul va 
implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu 
competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu; 



X. Durata estimata a contractului 
Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare este de 6 (şase) luni 

incepând de la data semnării lui de ambele părţi. 

XI. Clauze referitoare la încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare: 

- în cazul în care operatorului i se retrage licenţa A.N.R.S .C. sau aceasta nu este prelungită după 
expirarea termenului; 

- la expirarea duratei stabilite prin contract; 
- în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea sunt retrase; 
- în cazul reorganizării judiciare sau falimentul operatorului; 

- cu acordul ambelor părţi. în scris. 

XII. CLAUZE FINALE: 

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe: 
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 
b) regulamentul serviciului; 
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor . 

Soluţionarea litigiilor: Operatorul si Comuna Padeş vor face toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi 
intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului. Daca dupa 15 zile de la începerea 
acestor tratative neoficiale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, 
fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instantele judecătoreşti din raza 
teritoriala. 

Prezentul studiu de fundamentare (oportunitate) s-a realizat in vederea analizarii 
oportunitatii de delegare a serviciului public de salubrizare. 

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului: 
- respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, care au fost 

armonizate cu legislaţia UE; 
necesitatea asigurarii unor servicii publice de colectare/colectare selectiva si 
transport deşeuri menajere si asimilabile de la populaţie, institutii publice si agenţi 
economici eficiente si de calitate, modernizarea infrastructurii si sistemului 
logistic existent; 

- necesitatea modernizării sistemului de gestionare a deşeurilor; 
necesitatea conformării cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, 
identificarea de soluţii care prin care amortizarea investiţiilor sa aiba un impact 
cat mai mic asupra tarifului; 



Anexa nr. 2 la HCL 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE 
C O L E C T A R E SEPARATĂ ŞI T R A N S P O R T U L SEPARAT AL D E Ş E U R I L O R 

MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI 
COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII 

COLECTATE SEPARAT, DE PE TERITORIUL COMUNEI PADEŞ, 
JUDEŢUL GORJ 



CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

ART.l. 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. 111/09.07.2007 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 colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipal 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 electronice, baterii şi acumulatori, 
denumită in continuare colectare separată a deşeurilor în Comuna Padeş. La întocmirea Caietului de sarcini, 
s-a utilizat documentaţia prevăzută în caietul de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul mai sus menţionat, totodată 
s-a avut 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 
sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională şi stabileşte condiţiile de 
desfăşurare a activităţilor specifice de colectare separată a deşeurilor în Comuna Padeş pentru ca acesta să 
funcţioneze în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

CAPITOLUL II 
Obiectul caietului de sarcini 

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. 
ART.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. 
ARTA 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 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fară 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 Padeş); 
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 la 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 
precolectarea, 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. 



CAPITOLUL III 
Durata acordului cadru de servicii 

ART.9. Durata pentru care se desfasoara 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. 
ART.10. 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 

Cerinţe organizatorice minimale 

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

y - muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp 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 cufiecare 
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 administrativ-teritorială a Comunei Padeş cu care au sau nu au 
încheiat 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 din ridicarea gunoiului de la populaţie, de pe domeniul public, de la instituţiile publice de 4 (patru) 

ori pe lună sau saptamanal. Preţul tarifului va fi 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 activitatile 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 fundamentare pe elemente decheltuieli, 
întocmite de către operatori, 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 cu containere/recipiente, precum şi, obligatoriu cu sacii necesari realizării 
activităţii de precolectare separată a deşeurilor, costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertat 
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 la populaţie şi agenţii economici. Recipientele de precolectare vor avea 
culori diferite pentru fiecare tip de deşeu colectat sau vor fi marcate corespunzător prin inscpriptionare pe 
suprafaţa minima de 20% din suprafaţa totala a recipientelor de precolectare. 

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

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
1) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
m) 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 tehnice 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 fi 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 de 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 
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 electronice, baterii şi acumulatori. 
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reablitare interioară şi /sau exterioară a acestora (la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în 
baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Padeş); 

ART.14. Operatorul are permisiunea de a desfăşură activităţile de precolectare, colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor comunale inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia 
celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială 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 de 1700 gospodării, a agenţilor economici, a instituţiilor din 
Comuna Padeş cu europubele de 120 litri si a domeniului public cu europubele de 1100 litri, costurile dotărilor 
cu europubele 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 inlocuite la primele semne de pierdere a etanseitatii. Dotarea 
gospodăriilor cu europubele 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 fidotate de 
către operator cu containere de 1100 litri, pentru fiecare tip de deşeu colectat (hârtie-carton, PET -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,Orzeşti,Motru 
Sec, Cloşani, Cerna Sat, operatorul urmând a dota aceste puncte cu un total 16 de containere de 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 reciclabile (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 de deşeu colectat. Deşeurile biodegradabile vor fi colectate în pubelele 
distribuite de către operator gratuit, în unna încheierii unui contract de comodat. 
ART.17. Lista instituţiilor publice din aria de operare sunt prezentate în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini. 
ART.18. Graficul de prestare a serviciilor se va stabili de 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 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 
ART.20. Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportat este determinat conform 
Anexei nr. 5 la prezentul caiet de sarcini. 

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

Se impune ca o condiţie de eligibilitate, existenţa unei dotări minime cu 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 cu care firma de 
salubritate are încheiat contract. Operatorul va prezenta beneficiarului de servicii, lunar, dovada predării 
deşeurilor la depozitul cu care acesta are încheiat contract. 
ART. 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 
nerespectării graficului de colectare a deşeurilor menajere sau lipsa contractelor cu toţi utilizatorii din zonă. 

Primăria Comunei Padeş va monitoriza în permanenţă activitatea de colectare transport şi depozitare a 
deşeurilor, unnând să fie aplicate sancţiuni confonn contractului încheiat cu prestatorul de servicii. 
ART. 23. (1) Operatorul de servicii răspunde şi garantează material şi financiar de buna desfăşurare 
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 din jurul platformei gospodăreşti. Precolectarea 
deşeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate, în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul şi 
de categoria în care se încadrează deşeurile. 
(2) Recipientele indiferent de 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 fi menţinute în 
bună stare şi înlocuite la primele semne de pierdere a etanşeităţii. 
(3) Se vor folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile şi se va asigura dirijarea acestora 
spre procesul de reciclare. în acest scop se vor asigura capacităţi adecvate de sortare şi depozitare: recipiente 
separate (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 prestaţie prezentat de 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: 

-saptamanal 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 reamenajare 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 fi executat din materiale rezistente la solicitările mecanice si agresiuni chimice. 

Vehiculele pentru transport vor fi 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 
deseurile municipale; 

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

d) să colecteze si deseurile 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 permanent modul de 
efectuare a prestaţiei de către operator,întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile 

. de deşeuri solide transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit. 
(2) în rapoartele de constatarebeneficiarul 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) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu, îşi rezervă dreptul de amonitoriza 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. 



ART. 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 de 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. 

ART.26. Pentru asigurarea unui grad înalt de 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 separat cel puţin 3 fracţii, respectiv următoarele categorii de deşeuri: 
hârtie, plastic, sticlă/metal şi, totodată obligaţia de a nu amesteca aceste deşeuri. 
ART.27. (1) Operatorul economic care asigură colectarea separată a deşeurilor are 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; 
d) 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 de 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 etc.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei publice locale. 
Art. 29. Precolectarea 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. 
A r t 29. Precolectarea deşeurilor provenite din 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. 



Anexa nr. 9 
La Caietul de sarcini 

Lista cuprinzând populaţia şi numărul gospodăriilor din fiecare localitate din Comuna PADEŞ 
Nr. crt Denumirea localităţii Populaţie Număr Gospodarii 

1 APA NEAGRĂ 
2 PADEŞ 
3 VAIENI 
4 CALUGARENI 
5 ORZESTI 
6 MOTRU SEC 
7 CLOŞANI 
8 CERNA SAT 

TOTAL 4800 1700 

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

Lista instituţiilor publice şi a agenţilor economici din Comuna Padeş 
Nr. 
crt 

Denumirea instituţiei publice Număr Localitate 

1 Primărie Comuna Pades 
2 Scoli 5 Comuna Pades 
3 Grădiniţe 2 Comuna Padeş 
4 Cămine Culturale 4 Comuna Padeş 
5 Biserici 6 Comuna Padeş 
6 Post Politie 1 Comuna Padeş 

TOTAL 



A n e x a nr. 10 
La Caietul de sarcini 



Anexa nr. 11 
La Caietul de sarcini 

Graficul de colectare separata a deşeurilor municipale, sau a celor biodegradabile, de Ia 
utilizatori, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice 

1 .pentru 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 faca 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 1a solicitarea 
acestora; lunar deşeurile reciclabile; 



Anexa nr. 12 
La Caietul de sarcini 

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, sortate, 
generate într-o localitate 

Detenninarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate 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: 

Im = 3,00 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 
0,7 kg/locuitor/zi în mediul rural. 

- 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 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 



Anexa nr. 13 
La Caietul de sarcini 

Volumul tota! de deşeuri municipale sortate ce urmează a fi transportate 

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

V = 3,75 x N x Im 

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/zi = 54 mc/zi 



Anexa nr. 3 la HCL 

C O N T R A C T 
de delegare a activitatiî 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 
încheiat ca urmare a unei proceduri de achiziţie publica prevăzută de Legea nr. 98/2016 

Nr. din 

CAPITOLUL l 
Părţile contractante 

Art. 1. - Comuna Padeş, cu sediul in PADEŞ, jud. GORJ, avand codul unic de înregistrare 
1898932, 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: 

CAPITOLUL II 
Obiectul contractului 

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea activităţii de colectare separată şi 
transportul separat ai 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. 1700 , numărul ior fiind estimat, putându-se modifica în perioada contractului; 
b) activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi a! 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 juridice, de la punctele de colectare situate ia 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 ia 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." 

Art. 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 
¡nstituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice si electronice, baterii si acumulatori, se incheie 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. 

CAPITOLUL III 
Drepturile şi obligaţiile delegatului 

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 ia 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 încaseze contravaloarea recipientelor de precolectare deteriorate, distruse sau sustrase, pe 
durata derulării contractului; recipientele sunt predate in baza unui proces-verbal de predare-
primire. 
h) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului catre delegatar, fara plata unei penalizan 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 a! 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; 
e) 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 (ocale, 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; 
I) 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 Ia 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 aiin.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." 

CAPITOLUL IV 
Drepturile şî obligaţiile delegataruiui 

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 la 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; 
î) să beneficieze, inclusiv ia cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor municipale; 
j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate. 

Art. 10. - Deîegatarui 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 
jrestare 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; 

" v 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 ia 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. 

CAPITOLUL V 
Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de 

colectare a deşeurilor municipal 

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

Perioada 
Numărul de colectări efectuate in 

decurs de o luna 
Zilele în care 
se va face 
colectarea 

intervalul 
orar**) 

4 colectări pe luna sau saptamanal 07:00-18:00 
4 colectări pe luna sau saptamanal 07:00-18:00 

CAPITOLUL VI 
Tarife, facturare şi modalităţi de plată 

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 2020, 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 
Organizaţiile de Transfer de Responsabilitate (OTR) conform prevederilor OUG 74/2018 
privind responsabilitatea extinsa a producătorului; 
- lei de persoana pe luna fără TVA, 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 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, 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 
saptamanal, (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 TVA. 

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 înscriu pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia în 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 deîegatari 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, ia 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. 

Delegat Delegatar 
S.C S.R.L PRIMARIA COMUNEI PADES 

Comuna PADEŞ, Jud. GORJ 
Persoana Contact: 
ANTONIE SERAFIM - PRIMAR 
TEL: 0253-471101 
FAX: 0253-471298 
EMAIL: primariapadescgyahoo.com 

CAPITOLUL VII 
Răspunderea contractuala 

Art. 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 

( :elorlaite 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 a! 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. 

CAPITOLUL 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 



CAPITOLUL IX 
Litigii 

Art. 21. - 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. 

CAPITOLUL X 
Dispoziţii finale 

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. 

Art. 24. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
Art. 25. - Anexele I - VII fac parte integrantă din prezentul contract. 
Art. 26.- în cazul in S.C. PADEŞ UTIL S.R.L., îşi va relua activitatea privind serviciul de 

salubrizare, acest contract va inceta de drept. 
Art. 27. - Prezentul contract a fost încheiat astazi în doua exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

Delegat, Delegatar, 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



L E G I S L A Ţ I A A P L I C A B I L Ă 
Gradui 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: 

Nr. 
Cri 

Indicativul actului normativ sau tehnic Denumirea actului normativ sau tehnc 

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 privind achiziţiile 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 
de salubrizare 

Descrierea indicatorului Valoarea minimă a 
indicatorului 

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. 

40% pentru anul 
2019 

Colectarea separată a 
deşeurilor municipale 
prevăzute la art. 11 alin. 
(1) iit a). 

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%. 

50% pentru anul 
2020 şi 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 
activităţi de 

reamenajare şi 
reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a 

acestora. 

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 de activităţi de 

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

Valorile sunt 
prevăzute în 
anexa nr. 6. 

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 precolectarea deşeurilor menajere nesortate 

Determinarea numărului de recipiente 
pentru precolectarea deşeurilor menajere nesortate 

Determinarea numărului de recipiente de precoiectare M se face cu relaţia: 
M = N x Im x Z /0,8 x C 
în care: 
N - numărui de locuitori arondaţi punctului de precoiectare; 
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. 

M = 4800 x3x7/0.8x120 = 1050 recipiente (120 l) 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 5 
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 
< 2 a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) 

ro i=1 

unde: 
N - numărul de locuitori din localitate; 
m - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal cu 

0.7kg/iocuitor/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; 
aţi) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare; 
b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3] 
c(i) - gradul de compactare; 
d(i) - numărul de curse efectuate/schimb; 
e(i) - număru! de schimburi/zi. 

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

ro 370 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



ANEXA 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 amplasare 
a punctului de colectare 

DEŞEURI MENAJERE 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 

CENTRE DE COLECTARE PENTRU COLECTAREA 

SEPARATA 
Nr. 
Crt. 

Locul de amplasare 
a punctului de colectare 

DEŞEURI MENAJERE 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 
Hârtie carton 

1100 L 
Sticlă 

1100 L 
Plastic* Metal 

1100 L 
1 Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate 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 
dinCĂLUGĂRENI 

5 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din ORZEŞTl 

6 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din MOTRU SEC 

7 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
dinCLOŞANI 

8 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
din CERNA SAT 

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 

RSOA ME FIZICE 

Nr. 
Crt. 

Locui de amplasare 
a punctului de colectare 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 

Frecvenţa de colectare 
Nr. 
Crt. 

Locui de amplasare 
a punctului de colectare 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi ZILNIC LA 7 Z I L E LA 14 Z ILE 

Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din APA NEAGRĂ 

LA 7 ZILE - -

2 Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din PADES 

— LA 7 ZILE — 

3 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
din VĂIEN1 

LA 7 ZILE 

4 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
dinCĂLUGĂREN! 

LA 7 ZILE 

5 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din O R Z E Ş T I 

LA 7 ZILE 

6 
Dotare cu europubele 
FIECARE GOSPODĂRIE 

Toate gospodăriile 
din M O T R U S E C 

LA 7 ZILE 

7 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
dinCLOŞANI 

LA 7 ZILE 

8 
Dotare cu europubele 

FIECARE GOSPODĂRIE 
Toate gospodăriile 
din C E R N A S A T 

LA 7 ZILE 

INSTITUT!! PUBLICE, AGENŢI ECONOMICI 

Nr. 
Crt 

Locul de amplasare 
a punctului de colectare 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 

Frecvenţa de colectare 
Nr. 
Crt 

Locul de amplasare 
a punctului de colectare 

Adresa 
utilizatorilor 

deserviţi 
ZILNIC LA 7 Z I L E LA 14 Z I L E 

1 
Persoane juridice- dotare 
individuala Toti economici 

agenţii 
- - L A 7 Z I L E -

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA 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 într-o localitate 

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri menajere generate într-o localitate se face 
cu relaţia: 
s 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/iocuitor/zi în mediul rural 

Qmed. Zi = 4800 *0.70*0.001 = 3,36 tone/zi 

Delegat, Delegatar, 
PRIMARIA COMUNEI PADEŞ 

Primar, 
ANTONIE SERAFIM 



REFERAT DE APROBARE 

ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţiei aferente, în vederea atribuirii contractului 

de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş 

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Padeş, şi a 
documentaţiei aferente, în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş, având în vedere acordul Consiliului local ca să fie demarate 
din timp procedurile şi formalităţile pentru delegarea serviciului de salubrizare la nivelul 
comunei , astfel încât comuna Padeş să nu rămână descoperită cu acest serviciu. 

Având în vedere că la data de 30 aprilie 2020 expiră contractul 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, fară a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori , încheiat de Comuna Padeş cu SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L, 
ţinând cont că activitatea SC PADEŞ UTIL SRL este suspendată până în luna octombrie 
2020, societatea fiind într-o situaţie economico-financiară foarte proastă. 

în conformitate cu prevederile art. 3, alin(l) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
serviciile publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, se 
organizaează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ teritoriale, iar potrivit art. 8 ,alin (1) „autorităţile publice locale au 
competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 
Gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică 
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sisteme de utilităţi publice. 

Date fiind competenţele autorităţilor administraţiei publice locale stabilite de cadrul 
legal în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, 
consiliul local stabileşte prin hotărâre modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare, 
directăm sau delegată, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de starea serviciului, 
de necesitatea asigurării celui mai bun preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă a 
unităţilor administrativ teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de 
utilităţi publice. 

In cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit 
toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, 
administrarea, exploatarea şi funcţionarea serviciului. 

In cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizării prestării serviciului de 
salubrizare,autorităţile administraţiei publice locale atribuie unui operator toate ori numai o 
parte dintre competenţele şi responsabilităţile propriib rivind gestiunea propriu-zisă a 
serviciului, respectiv administrarea şi exploatarea serviciului de salubrizare, în baza unui 
contract de delegare a gestiunii. 

Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire 
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de 
autorităţile executive ale acestora. 



Temeiul legai: 
Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizarea localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ; 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în contextul dispoziţiilor legale enumerate , având în vedere faptul că Consiliul local 
asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilităţi publice, propun 
Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţiei 
aferente, în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de salubrizare a 
comunei Padeş, în forma în care a fost prezentat. 

PRIMAR, 
ANTONIE SEB^AFIM 



REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţiei aferente, în vederea atribuirii contractului 

de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş 

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Padeş, şi a 
documentaţiei aferente, în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş, având în vedere acordul Consiliului local ca să fie demarate 
din timp procedurile şi formalităţile pentru delegarea serviciului de salubrizare la nivelul 
comunei , astfel încât comuna Padeş să nu rămână descoperită cu acest serviciu. 

Având în vedere că la data de 30 aprilie 2020 expiră contractul 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 , încheiat de Comuna Padeş cu SC B.C.A VIO SERVICE S.R.JU 
ţinând cont că activitatea SC PADEŞ UTIL SRL este suspendată până în luna octombrie 
2020, societatea fiind într-o situaţie economico-financiară foarte proastă. 

In conformitate cu prevederile art. 3. alin(l) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
serviciile publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, se 
organizaează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ teritoriale, iar potrivit art. 8 ,alin (1) „autorităţile publice locale au 
competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 
Gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică 
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sisteme de utilităţi publice. 

Date fiind competenţele autorităţilor administraţiei publice locale stabilite de cadrul 
legal în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, 
consiliul local stabileşte prin hotărâre modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare, 
directăm sau delegată, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de starea serviciului, 
de necesitatea asigurării celui mai bun preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă a 
unităţilor administrativ teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de 
utilităţi publice. 

în cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit 
toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, 
administrarea, exploatarea şi funcţionarea serviciului. 

In cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizării prestării serviciului de 
salubrizare,autorităţile administraţiei publice locale atribuie unui operator toate ori numai o 
parte dintre competenţele şi responsabilităţile propriib rivind gestiunea propriu-zisă a 
serviciului, respectiv administrarea şi exploatarea serviciului de salubrizare, în baza unui 
contract de delegare a gestiunii. 

Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire 
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de 
autorităţile executive ale acestora. 



Temeiul legal: 
- Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizarea localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ; 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
In contextul dispoziţiilor legale enumerate , având în vedere faptul că Consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilităţi publice, propun 
Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţiei 
aferente, în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de salubrizare a 
comunei Padeş, în forma în care a fost prezentat. 

PRIMAR, 
^ANTONIE SEj^FIM 



RAPORT DE SPECIAL ITATE 

Ia proiectul de ho tă râ re privind aprobarea modalităţii de gest iune a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţ ie i aferente, în vederea atribuirii 

contractului de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş 

Având în vedere: 
Proiectul de ho tă râ re privind aprobarea modalităţii de gest iune a serviciului de 

salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţ ie i aferente , în vederea atribuirii 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş, iniţiat de 
pr imarul comunei Padeş, judeţul Gorj. 

Ţinând cont de faptul că la data de 30 aprilie 2020 expiră contractul de delegare a 
activitatii de colectare separa tă şi t ranspor tu l separa t al deşeuri lor municipale şi al 
deşeuri lor similare provenind din activităţi comerciale din industr ie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat , fără a aduce at ingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumula tor i , încheiat de Comuna Padeş 
cu SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L, având în vedere că activitatea SC PADEŞ UTIL SRL 
este suspendată până în luna octombrie 2020, conform H.C.L Padeş nr .45/2019, 
societatea fiind într-o situaţie economico-financiară foarte proastă, având numeroase 
datorii, fiind executată silit de mai mulţi creditori. 

Având acordul de principiu al Consiliului Local Padeş să fie începute din t imp 
proceduri le şi formalităţi le pen t ru delegarea acestui serwic iu , astfel încât comuna 
Padeş să nu rămână descoperi tă cu acest serviciu. 

Prevederi le ar t .8 din Legea nr. 5 1 / 2 0 0 6 privind serviciile comuni tare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completări le ul ter ioare potrivit c ă r o r a : „ Autorităţile 
administraţ iei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce 
priveşte înfiinţarea, organizarea, gest ionarea şi funcţ ionarea serviciilor de utilităţi 
publice, p recum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea , reabil i tarea 
şi exploatarea bunur i lor propr ie ta te publică sau privată a unităţ i lor administrat iv-
teri toriale care compun sis temele de utilităţi publ ice" , 
„ alegerea modalităţii de gest iune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în 

adminis t ra re sau, după caz, pune rea Ia dispoziţie a s is temelor de utilităţi publice 
des t inate furn izăr i i /pres tăr i i acestora"; 

Prevederi le art . 1, alin(4] l i t „j" , din Legea nr. 5 1 / 2 0 0 6 privind serviciile 
comuni tare de utilităţi publice, cu modificările şi completări le ul ter ioare potrivit 
c ă ro r a : „modali tatea de gest iune este stabilită prin hotărâr i ale autori tăţ i lor 
deliberative ale administraţ iei publice locale" ; 

Prevederi le art .29 alin (1], alin (2), alin(7] din Legea nr. 5 1 / 2 0 0 6 privind 
serviciile comuni tare de utilităţi publice, cu modificările şi completări le 
ul ter ioare potrivit cărora :„ 
(1) Gestiunea delegată este modali tatea de gest iune în care autori tăţ i le deliberative 
aie unităţ i lor administrat iv-ter i toriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare 
in tercomuni tară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama 
unităţ i lor administrat iv-ter i toriale membre , atr ibuie unuia sau mai mul tor operator i 
toate ori numai o par te din competenţe le şi responsabil i tăţ i le propri i privind 
fu rn i za rea /p re s t a r ea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în 
cont inuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi 
publice implică punerea la dispoziţia operatori lor a s is temelor de utilităţi publice 



aferente serviciilor delegate, p recum şi dreptul şi obligaţia acestora de a adminis t ra şi 
de a exploata aceste sisteme. 
(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea , 
adminis t ra rea şi exploatarea s is temelor de utilităţi publice aferente, se poate face 
pen t ru toate sau numai pen t ru o par te dintre activităţile componente ale serviciilor, 
pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costuri lor de operare , 
concret izate într-un studiu de oportuni ta te . 
(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin 
care unităţile administrat iv-teri toriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate 
de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţi le prevăzute de lege, pe o per ioadă 
determinată , unui operator , în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi 
r ă spunderea sa, dreptul şi obligaţia de a fu rn i za /p re s t a integral un serviciu de utilităţi 
publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi 
obligaţia de a adminis t ra şi de a exploata inf ras t ruc tura tehnico-edili tară a fe ren tă 
serviciului/activităţii fu rn iza te /p res ta te , în schimbul unei redevenţe, după caz". 

Temeiul legal: 
Legea nr. 51 /2006 , republicată, privind serviciile comuni tare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completări le ul ter ioare ; 
- Legea nr. 1 0 1 / 2 0 0 6 privind serviciul de salubrizarea localităţilor, cu modificările 

şi completări le u l t e r ioa re ; 
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 1 1 1 / 2 0 0 7 privind aprobarea Caietului de sarcini- cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Ordinul A.N.R.S.C. n r . 1 1 2 / 2 0 0 7 privind aprobarea Contractului-cadru de 

p res ta re a serviciuluii de salubrizare a localităţilor; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 5 7 / 2019 privind Codul adminis t ra t iv ; 
- Legea nr. 9 8 / 2 0 1 6 privind achiziţiile publice ; 
- Legea nr. 1 0 0 / 2 0 1 6 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completări le ulterioare. 
în r apor t cu cele a ră ta te mai sus şi pe baza analizelor tehnico-economice şi de 

eficienţă a costurilor de operare , concretizate în studiul de opor tuni ta te , şi ţ inând 
cont de faptul că Consiliului local, ca autor i ta te deliberativă a administraţ iei publice 
locale are iniţiativă şi hotărăşte , în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 
cu excepţia celor care sun t date prin lege în competen ţa al tor autori tăţ i ale 
administraţ iei publice locale, asigurând cadrul necesar pen t ru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind serviciile comuni tare de utilităţi publice, considerăm 
că proiectul de ho tă râ re privind aprobarea modalităţii de gest iune a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş, şi a documentaţ ie i aferente, în vederea atribuirii 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş,respectă 
preveder i le legislaţiei în vigoare şi r ă spunde intereselor actuale şi de perspect ivă ale 
locuitorilor comunei Padeş,fiind necesară adopta rea lui de către Consiliul Local şi 
p r o p u n e m adopta rea acestuia în forma prezenta tă de iniţator. 

Compar t iment Achiziţii publice 



ROMANIA / / J / / i O A ^ Î r ^ / P T T P C ^ 
J U D E Ţ U L GORJ ^ ^ ^ 7 

C O M U N A PADES ă f l h ^ ^ ^ A 4 J t ^ 
PRIMAR 

PROIECT DE IIOTARARE 
privind modif icarea H C L N r . 1 din 08.01.2020 de acoperire definit iva a deficitului 

bugetului iocai ai anului 2019 din excedentul anilor precedenţi si utilizarea excedentului 
cumulat al bugetului local al comunei Pades 

Primarul comunei Pades, judeţul Gorj , domnul Antonie Seraf im; 
Având in vedere : 
- Referatul de aprobare Ia proiectul de hotarare ; 
- raportul de specialitate al compart imentului financiar contabil ; 
- prevederi le art.58 din Legea nr. 273/2006 - Legea finanţelor publice 

locale, cu modif icări le si completări le ulterioare; 
- Prevederile Ordinului 3799/2019 emis de către Ministerul Finanţelor 

Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2019; 

- H C L N r . 1/08.01.2020 
- HCL nr. 12/14.02.2020 
- Prevederile art. 129 alin. 4 iit.(a) din O U G 57/ 03.07.2019 privind 

Codul Administrat iv, 
In temeiul art. 136 al in.(I) si art. 155 alin I. lit (b) si (c) din O U G 57/ 
03.07.2019 privind Codul Administrat iv, 

P R O P U N E : 

Ar t . l . Se aproba modif icarea Anexei nr. 1 prevăzută la Art. I, alin 3 din 
HCL nr. I / 08.01.2020. 

Art. 2.Primarul comunei Pades si aparatul de specialitate vor asigura 
ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotarari. 

Initiator, 
P R I M A R , 

ANTONIE SERAFIM 

Avizat, 
S E C R E T A R G E N E R A L . 

BIVOLARU EUGENIU POMPILIU 
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R O M A N I A 
J U D E Ţ U L GORJ 
PRIMARÍA C O M U N E I PADES 

R E F E R A T DE A P R O B A R E 
privind modif icarea H C L N r . 1 din 08.01.2020 de acoperire defini t iva a deficitului 

bugetului local al anului 2019 din excedentul anilor precedent si utilizarea excedentului 
cumulat al bugetului local al comunei Pades 

în conformita te cu prevederile Ordinului 3799/2019 emis de către 
Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelo r metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 "în situaţia în care secţ iunea de funcţ ionare 
şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit , consiliile locale, au obligaţia de a 
aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea defini t ivă din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de funcţ ionare şi/sau dezvoltare, după caz, in primele cinci zile 
lucratoare aie anului 2020" . 

Având în vedere prevederile ari. 58 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale: "Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar, pe cele doua secţiuni, se reporteaza în exerciţiul f inanciar următor şi 
se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel: 

a) ca sursa de f inanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 
c) pentru acoperirea defini t iva a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar". 
Prin HCL nr. 1/2020 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetului local ca 

sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei in suma de 
2.821.017,12 lei. 

Având in vedere situatia cu care ne confruntam in prezent, este necesara 
renovarea si dotarea apartamentelor din blocul de locuinţe al Comunei Pades, 
apartamente ce au fost raportate ca spatii pentru carantina, astfel ca solicitam 
modificarea anexei de utilizare a excedentului bugetului local prin introducerea unui 
obiectiv nou " Renovare si dotare apartamente la bloc locuinţe" cu suma de 80 mii Iei. 

Solicitam de asemenea introducerea unui alt obiectiv de investitie - " Achiziţie 
teren pentru construirea unui bazin de inmagazinare apa" cu alocarea sumei de 4 mii 
lei (realizarea acestui obiectiv fiind necesara pentru asigurarea alimentarii cu apa in satul 
Vaieni). 

Tinand cont de cefe prezentate mai sus, solicitam diminuarea cu 84 mii lei a 
sumei alocate pentru obiectivul "Extindere reţea energie electrica pct. Poieni de jos si 
Oneşti" 

In acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune 
modificarea anexei prevăzută Ia art. f din HCL nr. 1/ 2020 de aprobare a acoperirii 
definit ive a deficitului secţiunii de dezvoltare ai bugetului local af Comunei Pades pe anul 
2019, clin excedentul anilor precedenţi, utilizarea excedentului bugetului focal ca sursa 
de finanţare a cheltuieli lor secţiunii de dezvoltare in suma de 2 .821.017,12 fei. 



RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea HCL Nr. 1 din 08.01.2020 de acoperire definitiva a 

deficitului bugetului iocal ai anului 2019 din excedentul anilor precedent si 
utilizarea excedentului cumulat al bugetului local al comunei Pades 

Potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, "Excedentul 
anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele doua 
secţiuni, dupa efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte 
bugete, precum si dupa achitarea plaţilor restante, se reporteaza in exerciţiul 
financiar următor si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, 
astfel: 

a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele 

intre veniturile si cheltuielile secţiunilor de funcţionare si dezvoltare in anul 
curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exerciţiului bugetar". 

Prin HCL nr. 1/2020 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetului 
local ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei, 
in suma de 2.821.017,12 lei. 

Având in vedere situatia cu care ne confruntam in prezent, este 
necesara renovarea si dotarea apartamentelor din blocul de locuinţe al 
Comunei Pades, apartamente ce au fost raportate ca spatii pentru carantina, 
astfel ca solicitam modificarea anexei de utilizare a excedentului bugetului local 
prin introducerea unui obiectiv nou " Renovare si dotare apartamente la bloc 
locuinţe" cu suma de 80 mii lei. 

Solicitam de asemenea introducerea unui alt obiectiv de investitie - " 
Achiziţie teren pentru construirea unui bazin de inmagazinare apa" cu 
alocarea sumei de 4 mii lei (realizarea acestui obiectiv fiind necesara pentru 
asigurarea alimentarii cu apa in satul Vaieni). 

în acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care 
propune modificarea anexei prevăzută la art. 1- din HCL nr.1/ 2020 de aprobare 
a acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local al 
Comunei Pades pe anul 2019, din excedentul anilor precedenţi, utilizarea 
excedentului bugetului local ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare in suma de 2.821.017,12 lei. 

CONTABIL, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 3450 din 06.03.2020 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 5 martie 2020 în şedinţă extraordinară a Consiliului 
Socal Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 79 din 02.03.2020 , emisă de 
către primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările 
la sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul comunei 
Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi arată că, 
domnul Arjocu Marius, preşedinte de şedinţă , preşedinte de şedinţă , ales în 
condiţiile art.123 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a prezidat şi condus 
lucrările Consiliului local pe o perioada de 3(trei) luni, situaţie faţă de care este 
necesară alegerea unui nou preşedinte de şedinţă. 

Este propus domnul Arjocu Tudorel , propunere care fiind supusă 
votului este aprobată în unanimitate de cei 9 consilieri prezenţi. 

Domnul consilier Arjocu Tudorel, preşedinte de şedinţă, propune 
domnului Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, să facă prezenţa 
nominală a consilierilor locali care participă la şedinţă, constatându-se că sunt 
prezenţi 9 consilieri locali, lipsind de la această şedinţă domnul viceprimar 
Argintam Mihail şi domnii consilieri locali Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeş arată că, 
şedinţa este legal constituită întrunind cvorumul necesar bunei desfăşurări. 

La şedinţă mai paricipă domnul Aurel Popescu- consilier juridic în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Domnul consilier Arjocu Tudorel , preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie 
de la FNGCIMM SA IFN la proiectul „ Dotare cămine culturale, comuna Pades 
judeţul Gorj". 

2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, cumpărarea unui teren 
intravilan, în satul Văieni, comuna Padeş, judeţul Gorj, în vederea construirii 
unui bazin de înmagazinare apă. 
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Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune Consiliului local introducerea 
pe ordinea de zi Proiectului de hotărâre privind împuternicirea persoanei 
care va reprezenta interesele Consiliului Local Padeş (având calitatea de 
asociat unic al al SC PADEŞ UTIL SRL), şi interesele SC PADEŞ UTIL SRL, în 
instanţa de judecată, având în vedere că ia Tribunalul Gorj a fost depusă o 
cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă a SC PADES UTIL SRL de către 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu. 

Consilierii locali prezenţi sunt de acord cu introducerea pe ordine de zi a 
acestui proiect. 

Supusă ia vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate de către consilierii 
locali prezenţi. 

Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesului verbal al 
şedinţei anterioare, nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta este aprobat 
în unanimitate de către consilieri locali prezenţi. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul de 

hotărâre aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie de la FIMGCIMM SA IFIM la 
proiectul „ Dotare cămine culturale, comuna Padeş, judeţul Gorj" , referatul 
de aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar. Antonie Serafim arată că în anul 2018 a fost aprobată o 
scrisoare de garanţie în vederea garantării obligaţiior de plată pentru 
implementarea proiectului,, Dotare cămine culturale, comuna Padeş, judeţul 
Gorj", scrisoare de garanţie care trebuie prelungită până ia data de 07.11.2019, 
deoarece proiectul nu s-a finalizat. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, achiziţionarea, 
cumpărarea unui teren intravilan, în satul Văieni, comuna Padeş, judeţul Gorj, 
în vederea construirii unui bazin de înmagazinare apă, referatul de aprobare 
,raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată prin achiziţionarea acestui teren se dă posibilitatea 
autorităţilor locale să demareze procedurile pentru construirea unui bazin de 
înmagazinare apă în satul Văieni, comuna Padeş, pentru ca toţi cetăţenii din 
satul Văieni să poată beneficia de acest serviciu de utilitate publică . 

Cumpărarea acestui teren se va face la un preţ de 2500 lei. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 

pentru de către consilierii prezenţi. 
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3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul de 
hotărâre privind privind împuternicirea persoanei care va reprezenta 
interesele Consiliului Local Padeş (având calitatea de asociat unic al al SC 
PADEŞ UTIL SRL), şi interesele SC PADEŞ UTIL SRL, în instanţa de judecată. 

Domnul primar arată că la Tribunalul Gorj a fost depusă o cerere de 
deschidere a procedurii de insolvenţă a SC PADES UTIL SRL de către 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Societatea SC PADES UTIL nu mai are de 
luni de zile un administrator, iar activitatea societăţii a fost suspendată pentru 
un an de zile. 

Domnul Popescu Aurel arată că trebuie împuternicită o persoană prin 
hotărâre de consiliu care să reprezinte interesele consiliului local cât şi ale 
societăţii în instanţă. 

Domnul primar propune ca reprezentarea în instanţă să fie asigurată de 
domnul Popescu Aurel- consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş. 

Consilieri locali sunt de acord cu această propunere. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 

pentru de către consilierii prezenţi. 
Domnul primar prezintă Consiliului local adresa nr. 3171/02.03.2020 a 

Insituţiei Prefectului-judeţul Gorj prin care a fost solicitat Primăriei Padeş să 
identifice şi să pregătească spaţii de cazare pe raza comunei Padeş necesare 
pentru carantinarea eventualelor persoane care se întorc din zonele epidemice 
sau care au venit în contact cu persoane bolnave de coronavirus. 

Domnul Primar arată că a fost înaintată o adresă prin care au fost propuse 
cele trei apartamente libere din blocul care aparţine primăriei,urmând ca 
acestea să fie amenajate. 

Domnul primar cere acordul consilierilor locali pentru ca aceste apartamente 
să fie amenajate, consilierii locali fiind de acord cu solicitarea domnului primar. 

Domnul Cîrstoniu Dan propune să fie solicitat societăţii Hidroelectrica să 
pună Ia dispoziţie spaţiile de cazare pe care aceasta le deţine la Valea Mare. 

Se va înainta o adresă la Hidroelectrica SA pentru a fi puse Ia dispoziţie 
aceste spaţii de cazare, pentru a fi folosite în acest scop. 

Domnul primar prezintă Consiliului local adresa APIA Gorj prin care se 
solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la regulamentul de păşunat. 

Consiliul Local nu are în administrare păşuni, islazuri pentru care să 
instituie un regulament. 

Domnul Primar propune consilierilor locali ca suprafaţa de păşune aflată în 
muntele Radoteasa să fie cadastrată şi intabulată şi introdusă în domeniul 
privat al comunei Padeş, deoarece această suprafaţă este folosită de ciobanii 
din zonă care se ceartă între ei, această suprafaţă de păşune poate aduce un 
venit la bugetul local prin închirierea, concesionarea sau licitarea de către 
ciobanii din zonă. 



Dacă pentru această suprafaţă se vor formula cereri de reconstituire atunci 
această suprafaţă va fi scoasă din domeniul privat şi reconstituită 
proprietarilor. 
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