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EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”

Obiectul prezentei expuneri de motive este reprezentat de propunerea de aprobare a proiectului de
hotărâre cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului
de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”.
Unitatea Administrativ Teritorială Craiesti prin reprezentatul legal, primar VERES VASILE, este parteneră
în proiectul „Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere – zona de Câmpie a judeţului Mureş”, proiect
finanţat prin Programul PHARE 2005 CES.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea colectării, transportului şi a metodelor de procesare
primară a deşeurilor în localităţiile partenere din proiect.

Informaţii de bază

În vederea realizării obiectivului general a fost stabilit ca obiectiv specific crearea unui sistem de
gestionare economică, nepoluantă şi profitabilă a deşeurilor.
În acest sens, ca rezultat propus prin contractul de finanţare PHARE 2005 nr. RO 2005/017553.04.01.04.01.61 este crearea unui operator de salubrizare ce va administra activităţiile prevăzute de
HG 754/2007, în speţă:
- Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase
din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
- Sortarea deseurilor municipale;
- Depozitarea controlata a deseurilor municipale;
- Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor.
Pentru licenţierea unui operator de salubrizare creat de către toţi partenerii proiectului, dat fiind situaţia
de fapt, respectiv parteneriatul creat între cele 13 localităţi pentru realizarea proiectului, a fost necesară
crearea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în cadrul căreia, ulterior să fie creat serviciul de
salubrizare şi operatorul care va administra tehnic şi economic activităţiile de salubrizare.
În acest sens, în anul 2008, a fost creată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”.
Unitatea Administrativ Teritorială Craiesti este membră în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Câmpia Transilvană” din anul 2007prin HCL nr. 88/30.11.2007
În 13.12.2010 a fost creată în baza HCL nr. 40/29.10.2010 societatea „Câmpia Transilvană SRL” –
societate ce va fi delegată să administreze activităţiile de salubrizare prezentate mai sus.
Avand in vedere specificul programului Phare si in special considerarea proiectului ca fiind implementat
doar dupa 5 ani de la data punerii in functiune, perioada in care modul de implementare va fi
monitorizat si evaluat de catre MDRT, in conformitate cu art. 30 pct. 4 al Legii 51/08.03.2006 actualizata
prin OUG 13/20.02.2008, tinanad seama de recomandarile autoritatii contractante MDRT, partenerii
proiectului pot sa respecte reglementarile Phare si instructiunile MDRT doar in conditiile in care
infiinteaza o societate comerciala cu capital social al unitatilor administrativ teritoriale partenere;
Serviciul de salubrizare creat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” va

administra activităţiile de:
- precolectare si colectare a deseurilor menajere reciclabile,
- sortare a deşeurilor in statia de sortare si transfer realizata in cadrul proiectului Phare,
- colectare şi transferul deseurilor organice si reziduale in amestec la un depozit de deseuri autorizat si
conform
Serviciul de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” va
întocmi toate documentele legale necesare funcţionării dupa cum urmeaza:
- Regulamentul serviciului de salubrizare.
- Propunerea de contract cadru de delegare a gestiunii directe către operatorul „SC Câmpia Transilvană
SRL” – operator înfiinţat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”.
- Propunerile de caiete de sarcini pentru fiecare activitate de salubrizare din anexa 1
Forma de delegare a prestării activitatilor de salubrizare prezentate mai sus în conformitate cu
1
prevederile art. 31 din Legea 51/2006 modificată şi completată de OUG nr. 13/2008 va fi gestiunea
delegată directă către operatorul “SC Câmpia Transilvană SRL “ – operator creat de către toţi partenerii
proiectului.
1

Art.31 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor,
definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct: a) operatorilor regionali
înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale
înfiinţaţi, după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile
legii, a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau
judeţean existente la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care au avut în administrare şi exploatare
bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi publice.
(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiţii
cumulative:
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin
intermediul asociaţiei sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat
unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie,
exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale
operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită
asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera
furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale
utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei,
respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în totalitate de unităţile
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială;
participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.
(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice
atribuite în baza prevederilor alin. (1) şi (2), delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face
numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).
(4) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv
operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
respectiv unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, vor evalua, în baza condiţiilor
caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional,
respectiv ale operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţă. În cazul în care
se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanţă în
furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat.
Valoarea taxei speciale pentru serviciile din anexa 1 va fi de 2,5 lei/persoana/luna iar taxa speciala
pentru institutii si unitati comerciale si de servicii va fi cea care se achita si in prezent adica 100 lei/an,
taxă ce a fost stabilită prin analiza anexei 7 întocmită în conformitate cu prevederile HG 745/2007 pentru
aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati
publice.
Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare sunt prezentaţi în anexa 2 la prezenta expunere
de motive.

Stimaţi consilieri,

Propunerea spre
aprobare

Semnătura
reprezentantului
legal

Având în vedere cele prezentate mai sus,
Luând act de necesitatea continuării proiectului şi licenţierea operatorului de salubritate „SC
Câmpia Transilvană SRL”
Prezint spre consultare şi supun deciziei dumneavoastră
„Proiectul de hotărâre privind înfiiţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi
controlul serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia
Transilvană”

