
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I E C T nr. 6 din 26.01.2018 

 
Avizat, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al comunei 
 Bodești 

 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 402/26.01.2018, prin 
care Primarul comunei propune aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de 
salubrizare al comunei Bodești; 
 Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 403/26.01.2018, prin 
care se propune aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al 
comunei Bodești; 

Luând în considerare  prevederile art. 12 din Legea 101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităților, republicată și actualizată cât și avizele comisiilor de 
specialitate  ale Consiliului local. 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. e), art. 
45, alin. (2), lit. d) si ale art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată 
cu modificările și completările ulterioare ; 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aprobă gestiunea directă a Serviciului public  de salubrizare  a 
comunei Bodești. 
 Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate, anexa nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă ca prestarea serviciului să se efectueze de către o firmă 
specializată  încheindu-se un contract de prestări servicii în acest sens. 

Art.4. Primarul comunei prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 Art.5. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților si persoanelor interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

Barna Marinel 



 
 Anexa  nr. 1 

la Hotararea Consiliului local Bodești 
nr. _________ 

 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind alegerea formei gestiunii serviciului de salubrizare 

 
 
 In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicata si actualizata: 
 “(2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează 
în următoarele modalităţi: 
  a) gestiune directă; 
  b) gestiune delegată. 
  (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza 
unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de 
necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi 
de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi 
complexitatea sistemelor de utilităţi publice. ” 
 Studiul de oportunitate se raporteaza la activitatile stabilite de catre art. 2, 
alin. (3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor : 
” 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, fără 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; 
  c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 
deşeurilor; 
  d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 
  e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
  f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
  g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
  h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
  i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare; 
  j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
  k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. ” 



 
I.  Contextul actual 

 
In momentul de fata partea activitatilor serviciului de salubrizare sunt 

concesionate catre SC Brathner SA. SC. Contractul  cu SC Brathner SA.  încetează 
la data de 31.01.2018 și concesionarul nu dorește să prelungească contractul cu 
același pret pentru colectarea deseurilor menajere. 

Un alt aspect demn de mentionat este desemnarea unui operator zonal in 
viitorul apropiat pentru colectarea deseurilor in cadrul proiectului sistem de 
managament integrat al deseurilor la nivelul Judetului Neamt. 
 

II. Analiza Specifica 
 

1. In cazul gestiunii delegate organizarea serviciului se efectueaza de catre 
operator fara o implicare majora a concedentului dar in cazul gestiunii 
directe implicarea autoritatilor publice va fi mult mai mare si, astfel, se va 
putea atinge un nivel de satisfactie a cetatenilor mult mai mare. Pe de alta 
parte, din punct de vedere al pretului autoritatile publice vor putea prioritiza 
efectuarea lucrarilor de colectare in vederea incadrarii atat in bugetul 
aprobat dar pentru obtinerea impactului maxim.  

2. Interesele actuale si de perspectiva a autoritatilor – In momentul de fata 
autoritatile locale au ca scop asigurarea unui serviciu de salubrizare 
satisfacator pentru cetateni pina la desemnarea noului operator zonal. 

3. Marimea si complexitatea sistemelor – Serviciul de salubrizare al comunei 
este mic ca marime si de o complexitate redusa ceea ce permite atat o 
gestiune delegata cat si o gestiune directa. 

 
III. Concluzii 

 
Raportat la complexitatea mica a serviciului de salubrizare, la faptul ca este 

vorba de o perioada relativ scurta de timp pina la desemnarea unui operator 
zonal dar si la sincopele actuale, in sensul măririi pretului decolectare a deșurilor 
menajere   prin delegarea serviciului, consideram ca s-ar obtine cel mai bun 
raport pret/calitate prin alegerea formei gestiunii directe a serviciului de 
salubrizare fata de gestiunea delegata. 

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al comunei 

 Bodești 
 
 
 
 

 
Luând in considerare: 

• Prevederile art. 22 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata si actualizata. 

• Prevederile art. 12 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicata si actualizata. 

• Studiul de oportunitate anexa la prezentul referat.  
 propunem aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al 
comunei  Bodești 
. 

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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Raport 
privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al 

comunei  Bodești 
 

 
Luând in considerare: 

• Prevederile art. 22 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata si actualizata. 

• Prevederile art. 12 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicata si actualizata. 

• Studiul de oportunitate anexa la prezentul referat.  
 consider legale alegerea formei gestiunii directe pentru serviciul de 
salubrizare al comunei Bodești. 

 
 
 

Secretar, 
 Bostan Ionel 
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