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RAPORT 

privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului 
Public de Salubrizare a Municipiului Orăștie 

 
 
 

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local 
al municipiului Orăștie, se propune  aprobarea modalității de gestiune a unor 
activități din cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului Orăștie, 
respectiv aprobarea  gestiunii directe, și încredințarea directă, a unor activități din 
cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului Orăștie, către Serviciul Public 
de Gospodărire Comunală..  
  Activitățile din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din 
municipiul Orăștie pentru care  se propune delegarea de gestiune, prin atribuire 
directă sunt: 

a) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune 

a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 
d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 
           Având în vedere prevederile Cap. III ”Organizarea și funcționarea serviciilor 
de utilități publice”, din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației 
publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de 
utilități publice aflate în responsabilitatea lor, având posibilitatea de a gestiona în 
mod direct, în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința 
gestiunea, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 
 Consiliul Local al Municipiului Orăștie are competență exclusivă, în 
condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și 
funcționarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală a municipiului Orăștie, 
precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și 
exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată, aferente sistemului de 
salubrizare. 



 Serviciul Public de Gospodărire Comunală în municipiul Orăștie face parte 
din sfera serviciilor comunitare de utilități publice fiind supus regimului juridic al 
serviciilor publice de interes general, fiindu-i aplicabile obligațiile de serviciu public 
definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale și anume: 
 - universalitate; 
 - continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale 
reglementate; 
 - adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung; 
 - accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții 
contractuale  reglementate; 
 - transparență decizională și protecția utilizatorilor. 
 Serviciul Public de Gospodărire Comunală în municipiul Orăștie este 
organizat pentru satisfacerea nevoilor comunității locale, precum și în scopul 
salubrizării domeniului public și a domeniului privat al acestuia.  
  
 Proiectul de hotărâre conține următoarele anexe: 

− Anexa nr. 1 – Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune 
a unor activitati din cadrul Serviciului Public de Salubrizare.  
− Anexa nr. 2 – Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a municipiului Orăștie; 
− Anexa nr. 3 - Procesul verbal de predare – primire a bunurilor mobile 
și imobile, proprietate publică sau privată a municipiului Orăștie, care vor 
fi predate operatorului de salubritate ca bunuri de retur; 
− Anexa nr. 4 - Indicatori de performanță a serviciului de salubrizare 

      Față de cele expuse consideram ca, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de gospodărire 
comunală a municipiului Orăștie, poate fi aprobat în forma prezentată legal și 
oportun. 
 
 
 
              DIRECȚIA TEHNICĂ, 
                 ing. Marius Stănilă                                                ÎNTOCMIT, 
                                                                                           ing. Claudia Roșu 


