ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul
Unităţii Administrativ Teritoriale
Comuna SĂGEATA, judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
Având în vedere,
- referatul de aprobare al viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , care
îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.163 alin (1)
din OUG nr.57/2013 privind Codul administrativ, înregistrat sub nr. 68/23.03.2020;
- raportul de specialitate al Biroului buget contabilitate , impozite şi taxe locale,
achiziţii publice , resurse umane şi salarizare din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Săgeata, înregistrat sub nr. 69/23.03.2020;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata ,
În conformitate cu :
- studiul de oportunitate înregistrat sub nr.70/23.03.2020 privind modalitatea de
gestiune a serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău
- propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de salubrizare al U.A.T.
comuna SĂGEATA, judeţul Buzău
- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1), art. 8 alin.(1) şi alin.(3) lit.a),
lit.d) şi lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (3) şi alin.(4) şi art.28 alin.(1) şi alin.(2)
lit.a) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3), art.3, art.4 alin.(1),
alin.(2) şi alin.(4), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.h) şi lit.i), art.8 alin.(1), art.12 alin.(1)
lit.a), alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.17 alin.(1) lit.a), lit.b), lit.c),lit.d), lit.e) şi lit.i), alin.(2) şi alin.(3)
din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
- prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea
caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitaţilor;
-

prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.140/2019

privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea
planurilor judeţene de gestionarem a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor
pentru municipiul Bucureşti;
- prevederile din Hotărârea Consiliului local al comunei SĂGEATA nr.51 din 13
decembrie 2013 privind “înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Salubrizare al
comunei Săgeta, judeţul Buzău sub autoritatea Consiliului Local al comunei Săgeata,
judeţul Buzău şi darea în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare specifice”;
- prevederile din HCL Săgeata nr. 23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului
Public de Salubritate” fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate
al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu personalitate juridică
organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub denumirea “Serviciu Local de
Salubrizare Săgeata”;
- prevederile din Hotărârea Consiliului local al comunei SĂGEATA nr.54 din 13
decembrie 2013 privind “aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare şi a
Caietului de sarcini şi modelul de contract de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu
utilizatorii pentru serviciul public de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunei
Săgeata din judeţul Buzău”.

În temeiul prevederilor art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d),
alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580, art.581 alin.(1)
şi alin.(2), art.584, art.587, art.589 alin.(2), art.590 lit.a), art.591, art.594 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se aprobă înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la
nivelul U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău.
(2) Serviciul public de salubrizare al Comunei Săgeata face parte din sfera
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna SĂGEATA, în
scopul salubrizării comunei.
(3) Serviciul public de salubrizare al comunei Săgeata, se organizează
pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale comunei Săgeta.
(4) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele 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, 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.
(5) Serviciul public de salubrizare al

comunei Săgeata, urmăreşte realizarea

următoarelor obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii;
c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
e) dezvoltarea durabilă a serviciului;
f)

gestionarea

serviciului

de

salubrizare

pe

criterii

de

transparenţă,

competitivitate şi eficienţă;
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de
salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii
politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu;
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului
de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului
de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;
l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la
salubrizarea localităţilor;
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a
deşeurilor la nivel naţional şi judeţean.”
Art.2 Se aprobă Strategia de Dezvoltare şi Funcţionare pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare al comunei Săgeata, judeţul Buzău, în conformitate cu anexa
nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3 (1) Se adoptă ca modalitate de gestiune, gestiunea

irect pentru următoarele

activităţi ale serviciului de salubrizare:
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;
a) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.
(2) Pentru celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare şi anume:
a) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor;
b) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi
deşeurile similare;
c) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
g) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea,
în funcţie de evoluţia ulterioară a serviciului se va opta pentru gestiunea directă sau
gestiunea delegată.
(3) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(1) se va realiza prin intermediul
unui operator de drept public, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi anume un serviciu public de
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea
consiliului local al comunei Săgeata, prin hotărâri ale autorităţii deliberative a U.A.T.
comuna SĂăgeata.

(4) Obligaţia de serviciu public, va fi prevăzută dacă este cazul, în hotărârea
de dare în administrare sau în contractele de delegare a activităţilor serviciului.
(5) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(2) se va realiza în conformitate
cu prevederile art.28 alin.(2) sau cu prevederile art. 29 alin.(4) din Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Sursele de finanţare ale serviciului de salubrizare sunt cele prevăzute la
Cap. V din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi la cap.V din Legea 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de furnizare a
serviciului public de salubrizare, sancţiunile privitoare la serviciu, standardele de calitate
şi de cost precum şi alte cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare sunt prevăzute în
Regulamentul serviciului public al Comunei Săgeata.
Art.4 Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de salubrizare al
comunei Săgeata, judeţul Buzău, în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre,
parte integrantă din aceasta.
Art.5 Se aprobă Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare,
facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat, în conformitate cu
anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.6 Se aprobă Indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel
national, în conformitate cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din
aceasta.
Art.7 Se aprobă penalităţile pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă
prevăzuţi pentru realizarea obiectivelor de reciclare, în conformitate cu anexa nr.5 la
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.8 Se aprobă Regulamentul propriu serviciului public de salubrizare al
comunei Săgeata , judeţul Buzău, în conformitate cu anexa nr.6 la prezenta hotărâre,
parte integrantă din aceasta.
Art.9 Se aprobă indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna Săgeata
Im = 0,29 kg/locuitor x zi.
Art.10 Se aprobă Caietele de sarcini proprii serviciului public de salubrizare al
U.A.T. comuna SĂGEATA judeţul Buzău, în conformitate cu cu anexele nr.7.1(activitatea
de la art.3 alin.(1) lit.a) din prezenta hotărâre), 7.2 ( activitatea de la art.3 alin.(1) lit.b)
din prezenta hotărâre) şi 7.3 (activitatea de la art.3 alin.(1) lit.c) din prezenta hotărâre),
parţi integrante din aceasta.
Art.11 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 1, art.6,
art.7 şi art.8 din Hotărârea Consiliului Local al comunei SĂGEATA nr.51 din 13
decembrie 2013 privind “înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Salubrizare al
comunei Săgeta, judeţul Buzău sub autoritatea Consiliului Local al comunei Săgeata,
judeţul Buzău şi darea în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare specifice”,
prevederile art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 şi art. 14 din HCL Săgeata nr. 23/30.03.2018
privind reorganizarea “Serviciului Public de Salubritate” fără personalitate juridică, din
structura aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrun serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local Săgeata,
sub denumirea “Serviciu Local de Salubrizare Săgeata” şi Hotărârea Consiliului local al
comunei SĂGEATA nr.54 din 13 decembrie 2013 privind “aprobarea Regulamentului
serviciului de salubrizare şi a Caietului de sarcini şi modelul de contract de prestări
servicii ce urmează a fi încheiat cu utilizatorii pentru serviciul public de salubrizare,
înfiinţat şi organizat la nivelul comunei Săgeata din judeţul Buzău, îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.12 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.

Art.13 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de domnul Ilie
Constantin , viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău , care îndeplineşte atribuţiile
conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) dinOUG nr.57/2019 ,
privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , prin intermediul
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate .
Art.14 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor
şi instituţiilor interesate (Instituţiei Prefectului -Judeţul Buzău, Primarului Comunei
Săgeata ,A.N.R.S.C., Serviciului Public de Salubrizare ).

Preşedinte de Şedinţă

Contrasemnează

Consilier local ,
Grigore Dumitru

Secretar General al Comunei,
Iancu Viorica Raimonda

Nr.19, Sageata – Buzău /31.03.2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa de
ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi
1 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi
la şedinţă.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

1. Introducere
Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare, denumită în continuare Strategia, pentru
comuna SĂGEATA a apărut din necesitatea identificării obiectivelor şi
politicilor de acțiune, pe care comuna trebuie să le urmeze în
domeniul gestionării deşeurilor în vederea atingerii standardelor
propuse prin strategia naţională şi regională de gestionare a
deseurilor şi implicit a statutului de societate a reciclării ca parte
esențială a conceptului de dezvoltare durabilă.
Elaborarea acestui document strategic reprezintă un pas foarte
important în continuarea implementării

reformei

administraţiei

publice prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor
publice comunale de a planifica, coordona şi implementa politicile,
strategiile, programele şi proiectele de dezvoltarea locală.
Necesitatea

planificării strategice este cu atât mai evidentă cu

cât în procesul de descentralizare administrativă şi financiară, noul
context legal şi instituţional necesită o capacitate administrativă
sporită a autorităţilor publice locale. Strategia de dezvoltare si
functionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, este
un instrument de management şi programare, deosebit de important
şi obligatoriu în vederea accesării oricărei finanţări, europene sau
naţionale.
Ca o consecinţă logică a acestor considerente, planificarea,
coordonarea, elaborarea şi implementarea de politici,
programe

şi

proiecte

de

dezvoltare

strategii,

locală reprezintă pentru

comuna SĂGEATA o prioritate şi preocupare constantă pentru
satisfacerea

căreia

mobilizează

resursele

financiare ale instituţiei.
1

materiale,

umane

şi
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Problematica

privind

impactul

negativ

asupra

mediului

şi

sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea
unor metode şi tehnologii nepotrivite rămâne de actualitate, mai ales
în contextul tendinţei susţinute de creştere a cantităţilor de deşeuri
generate. Devine astfel necesară includerea în priorităţile strategice a
unor aspecte la fel de importante precum declinul resurselor naturale
şi oportunitatea

utilizării deşeurilor

ca

materie

primă

pentru

susţinerea unor activităţi economice.
Construcţia unei viziuni durabile asupra gestionării deşeurilor la
nivelul comunei SĂGEATA impune luarea în considerare a “modelului
natural”, respectiv al modului potrivit căruia, are loc, în sistemele
ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din activitatea
organismelor vii.
În natură, “deşeurile” generate de organismele vii sunt reintegrate
în circuitele bio-geo-chimice naturale prin procese de descompunere
şi „reciclare” care stau la baza dezvoltării unor noi lanţuri trofice,
adică a unui întreg lanţ de compartimente (grupuri de organisme)
care procesează această materie în scopul autosusţinerii energetice.
Altfel spus, natura îşi utilizează propriile “deşeuri” ca surse de
energie în procesul de menţinere şi dezvoltare a componentelor
sale.
În sistemele socio-economice (dominate de om), cea mai mare
pondere a deşeurilor a fost şi continuă să fie considerată neutilizabilă,
principala

preocupare

legată

de

gestionarea

acestora

fiind

identificarea soluţiilor de eliminare.
Pe fondul scăderii/alterării

continue a

resurselor naturale

precum şi a necesităţii conservării acestora (în principal a celor de
natură biologică) este necesar să reevaluăm opţiunile privind
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gestionarea deşeurilor de origine antropică, în sensul creşterii
gradului de valorificare a acestora şi de reducere drastică a
cantităţilor care necesită eliminare.
În acest sens, trebuie aplicată ierarhia deșeurilor cu accent pe
prevenire generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea
şi valorificarea în timp ce depozitarea deşeurilor trebuie interpretată
ca ultimă opţiune disponibilă care corespunde celui mai ridicat nivel
de pierdere şi alterare a resurselor.
Ierarhia deșeurilor, așa cum este prezentată în cadrul Directivei
2008/98/CE și reglementată de Legea nr. 211/2011, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor, se
aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi politicii de
prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, având următoarea
ordine descrescătoare; astfel:
1. Prevenirea – măsuri luate înainte ca o substanță, material
sau produs să devină deşeu, prin care se reduc:
a. cantitățile de deșeuri (inclusiv prin reutilizarea produselor
sau prelungirea duratei de viață a acestora);
b. impactul negativ al deșeurilor generate asupra sănătății
populației și asupra mediului;
c. conținuturile de substanțe periculoase în materiale și
produse;
2. Pregătirea pentru reutilizare – operațiunile de verificare,
curățare sau valorificare prin care produsele sau componentele
produselor, care au devenit deșeuri, sunt pregătite pentru a fi
reutilizate, fără alte operațiuni de pre-tratare;
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3. Reciclarea – este definită ca orice operațiune de valorificare
prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau
substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri;
aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include
valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor
drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;
4. Alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificare
energetică (recuperarea de energie din tratarea termică a deșeurilor) –
operațiuni care au drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc
unui scop util, prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate,
sau a faptului ca deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopul
respectiv;
5. Eliminarea - care se realizează în principal prin depozitare.
Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în
materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor,
astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra
mediului.
2.

Scopul Strategiei

În sensul celor afirmate scopul principal a l prezentei stategii
este de a îndrepta comuna către o ”societate a reciclării” gestionând
durabil deşeurile, iar pentru îndeplinirea acestuia este nevoie de:
-prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor, în
conformitate cu ierarhia deşeurilor;
-încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea acestora
pentru o mai mare eficienţă a resurselor;
-dezvoltarea si extinderea sistemelor de colectare selectivă a
deșeurilor în vederea promovării unei reciclări de înaltă calitate;
4
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Prezenta strategie este elaborată de autoritatea executivă a
comunei şi aprobată de autoritatea deliberativă a acesteia conform
atribuţiilor şi responsabilităţilor care îi revin în baza Legii nr.
101/2006 republicată, privind serviciul de salubrizare al localităţilor
şi

urmăreşte

să

creeze

cadrul

necesar

pentru

dezvoltarea

şi

implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor la nivel
comunal, eficient din punct de vedere ecologic şi economic.
3. Principiile şi obiectivele strategice. Durata strategiei
Strategia stabileşte principiile şi obiectivele strategice
ale comunei SĂGEATA în domeniul gestionării deşeurilor pe termen
mediu şi lung, aliniindu-se la noile cerinţe legislative, la noile evoluţii
tehnologice din domeniu ce trebuie să îmbunătăţească participarea
publicului la luarea deciziei de mediu prin programe de instruire şi
educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor.
Serviciul de salubrizare al comunei SĂGEATA dezvoltat prin
implementarea prezentei strategii include activitatea de colectare
separată

şi

transport

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.
3.1

Prezenta

strategia

urmărește

respectarea

următoarelor

principii strategice:
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➢ Principiul protecţiei resurselor primare este formulat în
contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabilă" şi stabileşte
necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare,
în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea
materiilor prime secundare.
➢ Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul
utilizării BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu
presupun costuri excesive"), stabileşte că, pentru orice activitate
(inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se ţină cont de
următoarele

aspecte

principale:

stadiul

curent

al

dezvoltării

tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea
acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic.
➢ Principiul prevenirii stabileşte ierarhizarea activităţilor de
gestionare a deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanţei care
trebuie acordată: evitarea apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea
în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă
pentru mediu.
➢ Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul
responsabilităţii

producătorului

şi

cel

al

responsabilităţii

utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi
economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea
deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora.
➢ Principiul substituţiei stabileşte necesitatea înlocuirii
materiilor

prime

periculoase

cu

materii

prime

nepericuloase,

evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase.
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➢ Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei
stabileşte că deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate pe cât posibil
pe teritoriul naţional şi cât mai aproape de sursa de generare; în plus,
exportul deşeurilor periculoase este acceptat numai către acele ţări
care dispun de tehnologii adecvate de eliminare şi numai în condiţiile
respectării cerinţelor privind comerţul internaţional cu deşeuri.
➢ Principiul

subsidiarităţii

(corelat

şi

cu

principiul

proximităţii şi cu principiul autonomiei) stabileşte acordarea
competenţelor astfel încât deciziile în domeniul gestionării deşeurilor
să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de
generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi
naţional.
➢ Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare
a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care
le generează.
3.2 Strategia cuprinde un set de obiective strategice ce
derivă din scopul general al acesteia, şi anume:
➢ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
➢ susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii;
➢ promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
➢ stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
➢ dezvoltarea durabilă a serviciului;
➢ gestionarea

serviciului

de

salubrizare

pe

criterii

de

transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
➢ promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a
sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de
planificare multianuală a investiţiilor;
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➢ protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii
populaţiei;
➢ consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în
vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în
domeniu;
➢ adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi
funcţionarea serviciului de salubrizare;
➢ informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de
dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii
instituirii unor taxe speciale;
➢ respectarea

cerinţelor

din

legislaţia

privind

protecţia

mediului referitoare la salubrizarea localităţilor;
➢ respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile
de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional şi judeţean.
3.3

Istoricul planificării strategice

La nivelul comunei SĂGEATA prezenta strategie reprezintă
începutul planificării strategice a dezvoltării şi funcţionării pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare.
3.4 Orizontul de timp pentru care se elaborează Strategia
Această strategie acoperă perioada de până în anul în 2032. În
cadrul strategiei sunt vizate a se atinge următoarele obiective
strategice în orizonturile temporale de mai jos:
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➢ Orizont

2020: atingerea unui nivel de pregătire pentru

reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau,
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri
sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50%
din masa totală.
➢ Orizont 2032: Realizarea unui sistem integrat de
management durabil al

deşeurilor

contribuind la apropierea

semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al SM ale UE
din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
4. Categorii de deşeuri ce fac obiectul Strategiei
Prevederile prezentei strategii ca şi mod de abordare se aplică
pentru deşeurile reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind
regimul

deşeurilor,

republicată

cu

modificările

şi

completările

ulterioare, respectiv:
➢ Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ industrie,
instituţii,

inclusiv

fracţii

colectate

separat

(Deșeuri

menajere,

reprezentând deşeuri asimilabile și reciclabile (reziduale, hârtie /
carton, plastic, sticlă) ce vor fi colectate separat și vor fi transportate
separat şi deşeuri voluminoase, reprezentând deşeuri ce pot proveni
de la populație sau agenți economici, care vor fi colectate separat și
transportate separat);

9

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

5.

Situaţia actuală

Deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor
menajere şi similare acestora generate în mediul urban şi rural din
gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la operatori economici,
deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii
verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări
rezultate din amenajari interioare ale locuinţelor
operatorii
presupune
acestora,

de

salubrizare.

colectarea,
inclusiv

Gestionarea

transportul,

supervizarea

deşeurilor

valorificarea

acestor

colectate de

operaţii

şi
şi

municipale
eliminarea
întreţinerea

ulterioară a amplasamentelor de eliminare.
5.1 La nivel european situația este prezentată mai jos:
Politicile şi strategiile la nivel naţional, respectiv regional şi
judeţean, trebuie să urmărească implementarea obiectivelor politicii
europene în materie de prevenire a generării deşeurilor, a reducerii
consumului de resurse şi aplicarea efectivă a ierarhiei deșeurilor.
Dintre documentele strategice la nivel european cu impact asupra
politicilor de gestionare a deşeurilor trebuie amintit faptul că,
începând

cu

9

ianuarie

2014,

a

intrat

în

vigoare

Decizia

1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un
Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 “O
viaţă bună, în limitele planetei noastre” [denumit în continuare PAM 7
(Program comunitar de acţiune pentru mediu acţiune publicat în
Jurnalul oficial al Uniunii europene L354/28.12.2013), PAM 6 s-a
încheiat în iulie 2012].
La baza elaborării şi aprobării acestui act normativ (PAM 7) au
stat la bază o serie de hotărâri astfel:
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a. Uniunea a convenit să protejeze mediul şi sănătatea umană
prin prevenirea sau reducerea impacturilor negative ale generării şi
gestionării deşeurilor, precum şi prin reducerea impactului global al
utilizării resurselor şi ameliorarea eficienţei utilizării acestora, prin
aplicarea

următoarei

ierarhii

în

privinţa

deşeurilor:

prevenire,

pregătire pentru refolosire, reciclare, alte modalităţi de recuperare şi
eliminare;
b. În conformitate cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii
Europene (TFUE), politica de mediu a Uniunii urmărește atingerea
unui nivel ridicat de protecție ținând seama de diversitatea situațiilor
din diferitele regiuni ale Uniunii şi se bazează pe principiul precauției
şi pe principiile acțiunii preventive, a remedierii, cu prioritate la sursă,
a daunelor provocate mediului şi pe principiul „poluatorul plătește”.
c. Măsurile necesare în scopul realizării obiectivelor prioritare
ale PAM 7 ar trebui luate la diferite niveluri de guvernanță, în
conformitate cu principiul subsidiarității;
d. Implicarea

într-o

manieră

transparentă

a

actorilor

neguvernamentali este importantă pentru asigurarea succesului PAM
7 şi a atingerii obiectivelor sale prioritare.
e. Obiectivele în materie de mediu şi de climă trebuie sprijinite
prin investiții adecvate, iar fondurile ar trebui să fie utilizate mai
eficace, în conformitate cu obiectivele respective. Ar trebui să se
încurajeze recurgerea la inițiativele de tip public-privat.
f. PAM 7 ar trebui să sprijine punerea în aplicare, în Uniune
şi la nivel internațional, a rezultatelor şi a angajamentelor asumate în
cadrul Conferinței Organizației Națiunilor Unite din 2012 privind
dezvoltarea

durabilă

(Rio+20),

şi

care

urmăresc

transformarea

economiei mondiale într-o economie verde şi favorabilă incluziunii în
contextul dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei.
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g. Toate măsurile, acțiunile şi obiectivele stabilite în PAM 7 ar
trebui realizate în conformitate cu principiile reglementării inteligente
şi, dacă este cazul, ar trebui să facă obiectul unei evaluări
cuprinzătoare a impactului.
h. Progresele înregistrate pentru atingerea obiectivelor PAM 7
ar trebui monitorizate şi evaluate pe baza unor indicatori de comun
acord.
i. PAM 7 a stabilit mai multe obiective prioritare, cu termen
de realizare 2020, iar autorităţile publice de la toate nivelurile vor
trebui să coopereze cu toţi factorii de decizie, respectiv cu toţi cei
interesaţi, în vederea implementării PAM 7. Printre cele mai
importante amintim:
➢ Protejarea,

conservarea

şi

ameliorarea

capitalului

natural al Uniunii;
➢ Trecerea Uniunii la o economie verde şi competitivă cu
emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, urmărindu-se:
- Inovarea în scopul eficientizării utilizării resurselor este
necesară

în

toate

sectoarele

economice

pentru

a

îmbunătăți

competitivitatea în contextul prețurilor tot mai mari ale resurselor, al
insuficienței

acestora,

al

constrângerilor

legate

de

furnizarea

materiilor prime şi al dependenței de importuri.
Sectorul întreprinderilor este principalul factor determinant al
inovării, inclusiv al ecoinovării. Cu toate acestea, piețele singure nu
vor genera rezultatele dorite, iar pentru a îmbunătăți performanța lor
de mediu, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) au nevoie de
asistență specifică pentru a asimila noile tehnologii, inclusiv prin
intermediul parteneriatelor de cercetare şi inovare în domeniul
deșeurilor.
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Sunt necesare acțiuni la nivel de guverne, la nivelul Uniunii şi al
statelor membre pentru a crea condițiile-cadru juridice adecvate
pentru investiții şi ecoinovare, prin stimularea dezvoltării unor
întreprinderi sustenabile sau a unor soluții tehnice la provocările de
mediu şi prin promovarea unor modele sustenabile de utilizare a
resurselor;
- În

vederea

instituirii

unui

cadru

de

măsuri

vizând

îmbunătățirea aspectelor legate de utilizarea eficientă a resurselor
altele decât cele privind emisiile de GES şi energia, vor fi stabilite
obiective privind reducerea impactului global al consumului asupra
mediului, în special în sectorul alimentar, în cel al locuințelor şi în cel
al mobilității.
Luate împreună, aceste sectoare sunt responsabile de aproape 80
% dintre impacturile consumului asupra mediului. În acest sens, ar
trebui să se țină seama şi de indicatorii şi obiectivele în ceea ce
privește amprentele terenurilor, apei, materiilor prime şi carbonului,
precum şi de rolul lor în cadrul semestrului european. Cu ocazia
Rio+20 s-a recunoscut necesitatea de a reduce semnificativ pierderile
şi deșeurile alimentare generate în urma recoltării sau de altă natură
de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente. Comisia ar
trebui să prezinte o strategie cuprinzătoare privind combaterea
deșeurilor alimentare inutile şi să conlucreze cu statele membre în
vederea combaterii generării excesive de deșeuri alimentare. După
caz, în acest sens, ar putea fi utile măsurile de creștere a compostării
şi a digestiei anaerobe a deșeurilor alimentare.
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- De asemenea, prevenirea şi gestionarea deșeurilor în
Uniune mai poate fi încă mult îmbunătățită pentru a utiliza mai bine
resursele, a deschide noi piețe, a crea noi locuri de muncă şi a reduce
dependența de importurile de materii prime, reducând totodată
impactul asupra mediului. În fiecare an, în Uniune se produc 2,7
miliarde de tone de deșeuri, dintre care 98 de milioane de tone (4 %)
sunt deșeuri periculoase. În 2011, media cantității de deșeuri
municipale generate pe cap de locuitor a fost de 503 kg la nivelul
Uniunii, variind între 298 şi 718 kg la nivelul statelor membre
individuale. În medie, numai 40 % dintre deșeurile solide sunt
pregătite pentru reutilizare sau reciclare, în timp ce, în unele dintre
statele membre, sunt reciclate peste 70 % dintre deșeuri, ceea ce
demonstrează modul în care deșeurile ar putea fi utilizate ca una
dintre resursele principale ale Uniunii. În acelaşi timp, multe state
membre trimit la depozitele de deșeuri peste 75 % din deșeurile lor
municipale.
- Transformarea deşeurilor într-o resursă, așa cum se
solicită în Foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor în
Europa, necesită punerea în aplicare integrală şi armonizată a
legislației Uniunii în domeniul deșeurilor în întreaga Uniune, pe baza
ierarhiei deșeurilor şi vizând diferite tipuri de deșeuri.
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru reducerea cantității
de deșeuri generate pe cap de locuitor şi a generării de deșeuri în
termeni absoluți.
De asemenea, pentru a realiza obiectivele legate de eficiența
utilizării resurselor, sunt necesare limitarea valorificării energetice la
materialele nereciclabile, eliminarea treptată a depozitării deșeurilor
care pot fi reciclate sau valorificate, asigurarea calității ridicate a
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reciclării, astfel încât utilizarea materialului reciclat să nu aibă un
impact negativ asupra mediului sau asupra sănătății umane şi
dezvoltarea de piețe pentru materiile prime secundare.
Deșeurile periculoase vor trebui gestionate astfel încât să se
reducă la minimum efectele negative semnificative asupra sănătății
umane şi asupra mediului, după cum s-a convenit la Rio+20. Pentru
a realiza acest obiectiv, ar trebui ca instrumentele bazate pe piață şi
orice alte măsuri care favorizează prevenirea, reciclarea şi reutilizarea
să fie aplicate mai sistematic în întreaga Uniune, inclusiv sub forma
creșterii responsabilității producătorilor şi a sprijinirii dezvoltării
ciclurilor de materiale netoxice.
Obstacolele cu care se confruntă activitățile de reciclare pe piața
internă a Uniunii ar trebui eliminate, iar obiectivele existente în ceea
ce

privește

reutilizarea,

reciclarea,

valorificarea

şi

depozitarea

deșeurilor ar trebui reexaminate pentru a se putea trece la o economie
„circulară” bazată pe ciclul de viață, în care utilizarea succesivă a
resurselor şi a deșeurilor reziduale ajunge aproape la zero.
➢ protejarea cetățenilor Uniunii de presiunile legate de
mediu şi de riscurile la adresa sănătății şi a bunăstării.
În scopul trecerii Uniunii la o economie verde şi competitivă cu
emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor, PAM 7 garantează că până în 2020:
- deșeurile vor fi gestionate în condiții de siguranță şi în așa
fel încât să nu aibă un impact negativ asupra sănătății şi a mediului;
- generarea absolută de deșeuri şi generarea de deșeuri pe
cap de locuitor vor scădea;
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- depozitarea va fi limitată la reziduuri (materialele care nu
pot fi reciclate sau valorificate), având în vedere amânările prevăzute
la articolul 5 alineatul (2) din Directiva privind depozitele de deșeuri,
iar valorificarea energetică va fi limitată la materialele nereciclabile,
având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Directiva-cadru privind
deșeurile, prin să se pună în aplicare integral legislația Uniunii în
domeniul deșeurilor.
Punerea

în

aplicare

respectivă

include

aplicarea

ierarhiei

deșeurilor în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile şi
utilizarea eficace a instrumentelor şi măsurilor bazate pe piață şi a
altor măsuri pentru a se asigura că:
✓ depozitarea deșeurilor este limitată la deșeurile reziduale
(care nu pot fi reciclate sau recuperate), având în vedere amânările
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva privind depozitele de
deșeuri;
✓ valorificarea

energetică

este

limitată

la

materiale

nereciclabile, având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Directivacadru privind deșeurile;
✓ deșeurile reciclate sunt utilizate ca sursă majoră şi fiabilă
de materii prime pentru Uniune, prin dezvoltarea ciclurilor de
materiale netoxice;
✓ deșeurile

periculoase

sunt

gestionate

în

condiții

de

siguranță şi generarea lor este redusă;
✓ transporturile ilegale de deșeuri sunt eradicate, pe fondul
unei monitorizări foarte stricte;
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✓ deșeurile provenite din alimente sunt reduse; să se
revizuiască legislația în vigoare în domeniul produselor şi deșeurilor,
inclusiv să se realizeze o revizuire a obiectivelor principale ale
directivelor-cheie privind deșeurile, în funcție de Foaia de parcurs
privind utilizarea eficientă a resurselor în Europa, în vederea tranziției
spre o economie circulară şi să se elimine obstacolele de pe piața
internă care împiedică desfășurarea activităților de reciclare ecologică,
fiind necesare campanii de informare a publicului cu scopul de a-l
sensibiliza şi a-l ajuta să înțeleagă politica în domeniul deșeurilor,
stimulând schimbarea comportamentului în acest sens.
Printre alte documente strategice aprobate la nivel european cu
impact asupra politicilor de gestionare a deşeurilor mai menţionăm:
✓ Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a
anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;
✓ Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire
a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art.
1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri
periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a
Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;
✓ Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri
în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului.
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5.2 La nivel naţional situația se prezintă astfel:
➢ Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană
reflectă condiţiile aderării şi reprezintă rezultatul procesului de
negociere; în domeniul managementului deşeurilor, România s-a
obligat să implementeze acquis-ul comunitar privind acest capitol
până la data aderării (1 ianuarie 2007), cu unele derogări, printre
care:
-Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, pentru
care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2016,
transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr.
349/2005

privind

depozitarea

deşeurilor,

cu

modificările

şi

completările ulterioare;
-politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor trebuie
să se subscrie obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a
generării deşeurilor, urmărindu-se reducerea consumului de resurse
şi aplicarea ierarhiei deşeurilor, funcţie de ordinea priorităţilor în
cadrul legislaţiei şi a politicii în materie (conform art. 4 din Legea nr.
211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare);
-prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor
(SNGD), ca o modalitate principială de abordare, şi anume prin
îndreptarea României către o „societate a reciclării", aplicând ierarhia
de gestionare a deşeurilor şi susţinând măsurile care urmăresc
utilizarea eficientă a resurselor, se aplică pentru toate tipurile de
deşeuri reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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România face parte din categoria Statelor Membre în care marea
majoritate a cantităţii de deşeuri municipale colectate este eliminată
prin depozitare, în condiţiile în care ponderea deşeurilor menajere în
acest tip de deşeu reprezintă circa 64%; astfel, din cantitatea totală de
deşeuri municipale colectată în anul 2010 (fiind excluse de aici
deşeurile din construcţii şi demolări), mai mult de 95% a fost
eliminată prin depozitare;
O altă problemă cu care ţara noastră se confruntă este aria
scăzută de acoperire a serviciilor de colectare a deşeurilor; numai
63% din totalul populaţiei este deservită, la nivel naţional, de servicii
de salubrizare; ponderea în mediul urban este de 85%, iar în cel rural
fiind de 52%.
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 se prestează în toate cele 320 de
localităţi din mediul urban, cu unele deficienţe în organizarea
serviciului la nivelul unora din oraşele mici. La nivel urban (an
2011) activitatea mai sus menţionată este

prestată de un număr

de 227 de operatori / prestatori.
În mediul rural, 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 (într-un
mod mai mult sau mai puţin organizat) se prestează în circa 72%
din numărul total de localităţi din mediul rural.
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Considerăm

că în anul

2016-2018

va continua

procesul

de extindere a serviciului de salubrizare în mediul rural, datorat
în principal

tendinţei marilor operatori din urban de a se extinde

şi în mediul rural cât şi a conştientizării autorităţilor publice locale
despre

necesitatea

organizării

serviciului

de

salubrizare

a

localităţilor.
Structura

celor 227 de operatori/ prestatori (an 2011) din

mediul urban se prezintă astfel: 172 sunt societăţi comerciale, 53
sunt servicii

publice/compartimente funcţionale organizate în

structura aparatului de specialitate al primarului sau al consiliilor
judeţene şi 2 regii autonome.
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 este prestată, la nivel naţional, în
mediul urban, de către 77 de agenţi economici cu capital privat,
reprezentând 34% din totalul operatorilor/prestatorilor din mediul
urban.
Colectarea separată este o activitate necesară şi cu o mare
importanţă în gestionarea deşeurilor, întrucât reduce în mod
semnificativ cantitatea şi volumul de deşeuri destinate depozitării
pe de o parte şi în acelaşi timp asigură un grad mai mare de
reciclare şi valorificare materială şi energetică .
Exigenţele
implementarea

integrării
şi

europene

generalizarea

impun

cu

managementului

stringentă
integrat

al

deşeurilor, astfel încât acesta să stea la baza oricăror strategii şi
planuri având ca element de bază colectarea separată.
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Managementul deseurilor este considerat un element important
în implementarea dezvoltării durabile.
Conform prevederilor Directivei Cadru a Deşeurilor, Directiva
2008/98/CE, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să
asigure reciclarea până în 2020 în proportie de 50% a deşeurilor
menajere şi 70 % a deşeurilor nepericuloase provenind din activităţi
de construcţie şi demolări. În plus, până în anul 2015 autorităţile
locale au obligaţia să asigure colectarea selectivă pentru cel puţin
patru fluxuri de materiale: hârtie, metal, plastic şi sticlă.
Colectarea selectivă s-a preconizat a fi implementată în 3 etape:
- perioada 2004-2006 informare/ conştientizare populaţie,
experimentare;
- perioada 2007-2017 extindere la nivelul întregii ţări;
- perioada 2017-2022 extindere în zone mai greu accesibile;
În structura deşeurilor municipale din România, cea mai mare
pondere o au deşeurile menajere (cca 81%), în timp ce deşeurile
stradale şi deşeurile din construcţii şi demolări au aproximativ
aceeaşi pondere (10%, respectiv 9%). Peste 90% din deşeurile
municipale colectate sunt eliminate prin depozitare.
Gradul de valorificare redus are în primul rând cauze de natură
tehnică (inexistenţa infrastructurii de colectare separată şi de sortare,
respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite tipuri de
materiale), dar şi economică (lipsa unor instrumente financiare care
să stimuleze / oblige operatorii de salubrizare să livreze deşeurile
colectate către instalaţii de tratare / valorificare şi nu către
eliminare).
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Menţionăm şi faptul că, în paralel cu activitatea operatorilor de
salubrizare, există circuite paralele de colectare şi sortare a deşeurilor
reciclabile din deşeurile municipale (puncte de colectare autorizate,
sortări ad-hoc la intrarea în depozitul de deşeuri), dar care nu sunt
cuantificate ca atare, ceea ce conduce la o scădere aparentă a valorii
ratelor de reciclare / valorificare a acestora, per ansamblu.
În acelaşi timp, pentru anumite tipuri de deşeuri nu există
practic opţiuni viabile de reciclare pe plan naţional (de exemplu,
pentru sticlă, se înregistrează atât o capacitate tehnică relativ redusă
a fabricilor de sticlă pentru a prelucra deşeuri, cât şi o lipsă de
interes, având în vedere calitatea slabă a deşeurilor de sticlă
furnizate, respectiv costurile suplimentare care ar fi necesare pentru
a obţine deşeuri de calitate corespunzătoare).
Interesul pentru reciclare este mai mare în cazul metalului,
plasticului şi hârtiei, dar şi aici se înregistrează cantităţi relativ
importante care sunt colectate separat şi apoi transportate în afara
graniţelor României pentru reciclarea propriu-zisă.
Valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje cu putere
calorică se realizează, în primul rând, în fabricile de ciment. Până în
momentul actual, cantitatea de deşeuri de ambalaje coincinerată nu a
fost foarte mare, având în vedere că, pe de-o parte, se acordă atenţie
în primul rând reciclării, iar pe de altă parte, cantitatea de deşeuri
pretabilă co-incinerării este relativ redusă.
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Eliminarea deşeurilor municipale se realizează exclusiv prin
depozitare. Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile
acestora este permisă numai în locuri

speciale,

conform

în

legislaţiei

şi

normelor

tehnice

vigoare

amenajate
aplicabile

depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor
prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului,
igiena

şi

sănătatea

populaţiei.

Depozitele

pentru

deşeurile

municipale se amplaseazã conform Strategiei naţionale de gestionare
a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate
potrivit legii.
În

conformitate

cu

H.G.,

349/2005,

cu

modificările

şi

completările ulterioare, privind depozitarea deşeurilor, la data de
31.12.2011, existau un număr de 70 depozite neconforme urbane
care

se

vor

închide

etapizat

până

în

anul

2017,

conform

angajamentelor asumate cu Uniunea Europeană, astfel:
- 21 depozite în 2012
- 3 depozite în 2013
- 4 depozite în 2014
- 7 depozite în 2015
- 9 depozite în 2016
- 26 depozite în 2017

Legenda:
♦Depozite conforme funcţionale
■Depozite sistate, s-a epuizat
capacitatea de depozitare
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Politicile
evidenţiază

UE

din

importanţa

domeniul

managementului

deşeurilor

unei abordări integrate în gestionarea

deşeurilor, care include construcţia instalaţiilor de eliminare a
deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor
şi de
reciclare, conforme cu principiile: prevenirea producţiei de deşeuri;
recuperarea deşeurilor prin reciclare; refolosire şi depozitare finală
sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării.
Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor este în acest
moment (an 2011) dezvoltat cu sprijinul programului ISPA în 7
judeţe, iar

în celelalte judeţe

s-a demarat accesarea de fonduri

nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”.
Având în vedere faptul că activităţile
selectivă au un grad redus de

prezenţă

de sortare şi colectare
în

fluxul

deşeurilor

municipale, principala opţiune pentru eliminarea acestor deşeuri
o reprezintă încă depozitarea.
Există programe pentru

înfiinţarea

mai multor depozite

municipale conforme, în diferite stadii de implementare, însă ritmul
lent de realizare cât şi închiderea celor neconforme conduc la o
situaţie mai puţin favorabilă.
La momentul actual, există un număr de 29 de depozite
ecologice distribuite doar în 23 de judeţe. Acestea nu sunt răspândite
uniform pe teritoriul României.
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Există regiuni în care funcţionează doar un singur depozit
conform – Regiunea de Dezvoltare

5 Vest cu depozitul de la Arad

administrat de S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L, care este de fapt
şi singura regiune de dezvoltare cu un singur depozit ecologic şi
regiuni cu mai multe depozite, cum ar fi Regiunea de Dezvoltare 2
Sud-Est cu 6 depozite funcţionale, dintre care 3 sunt în judeţul
Constanţa (amplasate în localităţile Ovidiu, Costineşti şi Albeşti).
Totodată se poate evidenţia faptul că 4 operatori administează
aproximativ 31% din acestea, adică 9 depozite funcţionale,

după

cum urmează :
1. S.C Tracon S.R.L. Brăila urmează:
- depozitul din comuna Muchea judeţul Brăila;
- depozitul din comuna Cristian judeţul Sibiu;
- depozitul din oraşul Ovidiu judeţul Constanţa ;
2. S.C. Eco Sud S.R.L Bucureşti :
- depozitul din municipiul Craiova, judeţul Dolj;
- depozitul din comuna Vidra judeţul Ilfov ;
3. S.C Iridex Grup Import-Export S.R.L. Bucureşti:
- depozitul din municipiul Bucureşti (Chiajna);
- depozitul din satul Costineşti judeţul Constanţa ;
4. S.C Ecorec S.A Popeşti Leordeni
- depozitul de la Glina judeţul Ilfov;
- depozitul din Tulcea judeţul Tulcea ;
Situaţia depozitelor municipale conforme funcţionale este
evidenţiată în tabelul de mai jos:
Judeţ
Neamţ
Iaşi
Bacău

Localitate
Piatra Neamţ
Tutora
Bacău

Administrator depozit
S.C. Rossal S.R.L. Roman
S.C. Salubris S.A. Iaşi
Direcţia de servicii Publice Bacău
25

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

Constanţa Ovidiu
Costineşti

S.C Tracon S.R.L.
S.C
Iridex Grup Import-Export
S.R.L.
Albeşti(Mangalia)
S.C Eco Gold Invest S.A
Tulcea
Vărărie
S.C Ecorec S.A
Brăila
Muchea
S.C Tracon S.R.L.
Buzău
Gălbinaşi
S.C RER Servicii Ecologice S.R.L.
Ialomiţa
Slobozia
S.C Vivani Salubritate S.A .
Prahova
Boldeşti Scăieni
S.C Vitalia Servicii pentru Mediu –
Tratarea Deşeurilor S.A.
Văleniii de Munte
S.C. Termoelectrica Ploieşti S..A.
Argeş
Albota
S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti
Dâmboviţa Aninoasa
S.C. Eurogas Prescom S.R.L.
Titu
S.C. Eurogas Prescom S.R.L.
Dolj
Mofleni(Craiova)
S.C. Eco Sud S.R.L.
Gorj
Tîrgu – jiu
S.C Polaris Mediu S.R.L.
Mehedinţi Drobeta Turnu Severin S.C Brantner Servicii Ecologice S.A.
Vîlcea
Feţeni
D.A.D.P. Râmnicu-Vâlcea
Arad
Arad
S.C A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.
Bihor
Oradea
S.C. Eco Bihor S.R.L.
Satu Mare Doba
Serviciul Public
Braşov
Braşov
S.C Fin-Eco S.A
Sibiu
Cristian
S.C Tracon S.R.L.
Mureş
Sighişoara
S.C Schuster Ecosal S.R.L.
Harghita
Odorheiu Secuiesc
S.C AVE Harghita Salubritate S.R.L.
Ilfov
Glina
S.C Ecorec S.A
Vidra
S.C Eco Sud S.R.L.
Bucureşti Chiajna
S.C
Iridex Grup Import-Export
S.R.L.
La nivelul anului 2011, în cele 29 de depozite municipale
conforme

prezentate

mai

sus s-au

depozitat

aproximativ

3,5

milioane tone deşeuri.
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Pentru restul depozitelor de deşeuri municipale neconforme, care
mai au încă perioadă de tranziţie, în prezent se efectuează
îmbunătăţirea activităţilor de operare şi monitorizare. Conform
negocierilor pentru aderarea României la UE stipulate în Tratatul de
aderare, România este obligată să asigure reducerea treptată a
deşeurilor depozitate în aceste depozite municipale de deşeuri
neconforme, cu respectarea anumitor cantităţi maxime anuale.
Până în prezent, în România nu au fost puse în funcţiune
instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale.
În ceea ce priveşte deşeurile biodegradabile încă din anul 2006 au
fost demarate acţiuni în vederea construirii de platforme pentru
compostarea deşeurilor vegetale din parcuri şi spaţii verzi din zonele
urbane şi construirea unor staţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi
de staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile în apropierea
depozitelor pentru deşeuri.
Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile generate în anul
2009, comparativ cu anul 2008, se datorează extinderii colectării
selective

a

deşeurilor

de

hârtie,

carton

şi

a

deşeurilor

biodegradabile din spaţiile verzi, parcuri şi alte zone.
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5.3 La

nivel

regional,

situație privită din perspectiva
activităţii de colectare separată
şi transport separat al deşeurilor
municipale

şi

al

deşeurilor

similare provenind din activităţi
comerciale
instituţii,

din

industrie

inclusiv

şi

fracţii

colectate separat, fără a aduce
atingere fluxului de deşeuri de
echipamente

electrice

şi

electronice,

baterii

şi

acumulatori la nivelul Regiunii
de dezvoltare 2 Sud-Est, situaţia
se prezintă astfel:
➢ Număr prestatori cu sediul în aria Regiunii: 28
➢ Număr prestatori cu sediul în aria altor regiuni de
dezvoltare dar care prestează în regiune de dezvoltare 2 sud-est : 3
(din care 2 prestatori sunt societaţi comerciale cu capital privat iar 1
prestator persoană juridică comunitară din Spania).
➢ Din punct de vedere al formei de organizare în Regiune
sunt

20

prestatori

societăţi

comerciale

şi

8

servicii

publice/compartimente funcţionale.
➢ Din punct de vedere al formei capitalului: 6 sunt cu capital
privat, 12 sunt cu capital integral al unitaţilor administrativ teritoriale
şi 2 cu capital mixt.
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➢ Asigurarea activitatăţii de colectare separată şi

transport

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, se face în
mediu urban într-un grad 100% (35 de oraşe şi municipii) iar în
mediu rural într-un grad de circa 87%.
5.4 La nivel judeţean conform cu raportul de monitorizare a
planului judeţean de gestionare a deşeurilor, situația se prezintă
astfel:
A.Colectarea deşeurilor în judeţ:
➢ Gradul

de

acoperire

cu

servicii de salubrizare era în anul 2007
de

58,5061%

în mediul

urban şi

2,4885 % în mediul rural, în anul
2008 - 54,8923 % în mediul urban şi
6,7704 % în mediul rural, în anul
2009 - 61 % în mediul urban şi 21,5 %
în mediul rural, iar în anul 2010
55,7% în mediul urban şi 38,6 % în
mediul rural.
În ceea ce priveşte anul 2011, se constată scăderea gradului de
acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban (faţă de anul
2009) de la 61 % la 58,07% şi creşterea în mediul rural (faţă de anul
2009) de la 21,5 % la 54,9%.
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În concluzie se înregistrează o tendinţă negativă faţă de ţintele
stabilite în PJGD pentru anul 2011 (gradul de acoperire în mediul
urban trebuia să fie de 98%, iar în mediul rural de 90 %), însă, în
acelaşi timp constatăm o creştere faţă de anii anteriori pentru mediul
rural.
➢ În

prezent,

în

judeţul

Buzău

colectarea

selectivă

a

deşeurilor reciclabile (hârtie, carton şi plastic) de la populaţie s-a
extins, fiind organizat sistemul de colectare selectivă a deşeurilor întrun număr de 75 localităţi în anul 2012, faţă de 67 localităţi în anul
2011.
➢ A crescut numărul U.A.T.-urilor care au concesionat
serviciul de salubrizare/înfiinţat propriul serviciu de la 39 de U.A.T în
anul 2011 la 45 U.A.T în anul 2012.
➢ S-a înregistrat o scădere a cantităţii de DEEE colectată pe
cap de locuitor/an, de la 1,17 kg/locuitor/an în anul 2011, la 0,33
kg/locuitor/an în anul 2012. Conform prevederilor PJGD, în anul
2012 ţinta de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare trebuia
să fie de 4 kg/locuitor/an.
B.Tratarea şi valorificarea deşeurilor:
➢ În judeţ există 3 instalaţii de sortare a

deşeurilor

reciclabile din deşeurile menajere, 2 instalaţii de sortare cu o
capacitate de 500 t/an fiecare, în cadrul staţiilor de transfer de la
Beceni şi Cislău şi 1 staţie a operatorului RER Ecologic Service Buzău
S.A. situată în satul Stănceşti, comuna Vadu Paşii.
➢ În anul 2011 faţă de anul 2010, au crescut uşor
capacităţile de reciclare a deşeurilor de materiale plastice, şi deşeuri
metalice neferoase, iar cele pentru deşeuri metalice feroase au rămas
aceleaşi. Per ansamblu acestea acoperă necesităţile judeţului.
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➢ În judeţ nu există încă nici o staţie pentru compostarea
deşeurilor biodegradabile, iar cantitatea de deşeuri biodegradabile
colectate separat este zero.
➢ Pentru

nămolul

provenit

de

la

staţiile

de

epurare

orăşeneşti, în anul 2010 s-a eliberat un permis pentru împrăştierea a
876 tone de nămol uscat şi în 2012 pentru 498 tone nămol uscat.
Restul cantităţii de namol este stocat în incinta staţiilor de epurare
sau eliminat prin depozitare. În anul 2007 cantitatea da nămol
provenită de la staţiile de epurare orăşeneşti a fost de 1746 tone, în
anul 2008 de 1611,8 tone, în anul 2009 de 1447,95 tone, în anul
2010 de 6726,332 tone, iar în anul 2011 de 10137,1 tone.
➢ Din cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări
colectată separat în anul 2012, 95,49% a fost reutilizată ca material
de consolidare a digului de apărare a municipiului Buzău în zona
Parcul Tineretului.
C.Depozitarea deşeurilor:
➢ În judeţ există un depozit conform pentru deşeuri menajere
şi asimilabile, în apropierea localităţii Gălbinaşi.
➢ În anul 2009, a fost sistată depozitarea şi ecologizate toate
cele 315 spaţii neconforme pentru eliminarea deşeurilor din zona
rurală. Mai funcţionează, la nivelul judeţului, un depozit neconform,
care urmează să sisteze activitatea de depozitare etapizat până în
anul 2017.
Privind prin prisma îndeplinirii măsurilor de implementare a
planului judeţeana de gestionare a deşeurilor şi având în vedere
indicatorii de bază tabel nr.1 (care se referă la cantităţile de deşeuri
colectate şi valorificate, precum şi capacitatea instalaţiilor de
gestionare a deşeurilor existente pentru anul de monitorizare.
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Monitorizarea anuală a acestor indicatori furnizează

informaţii

generale privind progresul realizat în sistemul de gestionare a
deşeurilor la nivelul regiunii) şi Indicatorii asociaţi obiectivelor tabel
nr.2

(sunt

indicatorii

măsurabili

asociaţi

fiecărei

măsuri

de

implementare din PJGD. Monitorizarea acestor indicatori furnizează
informaţii privind progresul realizat în implementarea măsurilor
PJGD şi pentru atingerea obiectivelor stabilite în plan) precum şi
valoarea şi dinamica acestora, situaţia se prezintă astfel:
Au fost colectate datele necesare calculării indicatorilor de bază
din anii 2007, 2008, 2009 şi 2010 (date statistice validate) şi pentru
comparaţie date din anul 2011 (date statistice nevalidate încă). Au
fost

colectate

datele

necesare

calculării

indicatorilor

asociaţi

obiectivelor din anul 2011 şi pentru comparaţie din anul 2012, cu
excepţia datelor privind cantităţile de nămoluri din staţii de epurare
orăşeneşti generate/valorificate, pentru care

s-au utilizat datele din

anii 2007, 2008, 2009 şi 2010 (date statistice validate) şi din 2011
(date statistice nevalidate încă).
Tendinţa reprezintă variaţia indicatorului, comparativ cu anul
precedent şi poate fi reprezentată utilizând simbolurile lui „ Chernoff”,
după cum urmează:
Variaţie pozitivă faţă de intenţii;
Variaţie negativă faţă de intenţii;
Nici o variaţie.
Datele privind capacităţile instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
sunt date din anul pentru care se realizează monitorizarea, date care
au fost validate în cadrul Grupului de monitorizare. În funcţie de
valoarea indicatorului faţă de anul precedent s-a stabilit tendinţa
acestuia.
☺
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Tabel 1. Valoarea şi tendinţa indicatorilor de bază
Indicator cuantificabil

UM

2007

Cantitatea totala de deseuri menajere şi
asimilabile
generate
(colectată
şi
necolectată)
I.2
Cantitatea totala de deseuri menajere
generate (de la populaţie -colectate şi
necolectate)
I.3
Cantitatea totala de deseuri menajere
colectate
(de la populaţie)
Cantitatea totală de deşeuri municipale
I.3.1 colectate

tone/an

103176,67 131732,45

I.3.2 Cantitatea totală de deşeuri menajere şi
asimilabile colectate
I.4
Cantitatea totala de deseuri asimilabile din
comert, industrie si institutii generata in
judeţ
I.12 Cantitatea de deseuri de biodegradabile
colectate separat de la populatie
I.13 Cantitatea totala de deseuri voluminoase
colectata in judeţ
I.14 Cantitatea totala de deseuri din parcuri,
gradini şi spaţii verzi colectate
I.15 Cantitatea totala de deseuri din piete
colectate
I.16 Cantitatea totala de deseuri stradale
colectate

I.1

2008

2009

2010

146929,823 143768,28

2011

Tendinţă

134192,359 ☺

☺
Aprox.
Aprox.
Aprox.
Aprox.
84195,1545 129271,535 125891,289 113097,344

tone/an
tone/an

55589,00

64195,1545 71273,655

71498,029

67599,844

tone/an

103176,67 131732,45

146590,943 141637,02

115472,889

tone/an

70550,67

80738,95

88931,943

89375,02

88694,859

tone/an

11132,26

16543,7955 17658,288

17876,991

21095,015

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

18445,30

28142,3

27526

27818

13094,56

tone/an

55,80

91,4

41

0

0

tone/an

14124,90

22759,8

30092

24444

13683,47

☺
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I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22

I.23

Cantitatea
de
deseuri
municipale tone/an
valorificate
Cantitatea de deseuri municipale reciclate tone/an

3829,41

1469,5411

1289,688

847,72

103,038

3829,41

1469,5411

1289,688

847,72

103,038

Cantitatea
de
deseuri
municipale
compostate
Cantitatea
de
deseuri
municipale
depozitate
Capacitatea totala a facilitatilor de
reciclare a deseurilor de hartie si carton
din judeţ
Capacitatea totala a instalatiilor de
reciclare a deseurilor de metale din judeţ

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

99347,26

107545,51

145426,31

141527,09

115368,02

tone/an

0

0

0

tone/an

Aprox.
26330
tone, din
care:
25420
tone ptr.
feroase,
- 910 tone
ptr.
neferoase

Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
32439 tone,
din care:
- 30432,2
tone pentru
feroase;
2006,8
tone pentru
neferoase

Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
36930
tone/an,
din care:

Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
36930
tone/an,
din care:

Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
36936
tone/an,
din care:

Aprox.
30000

Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
30000

34419
tone/an
pentru
feroase;
2511
tone/an
pentru
neferoase
Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
38524

34419
tone/an
pentru
feroase;
2511
tone/an
pentru
neferoase
Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
45611

34419
tone/an
pentru
feroase;
2517
tone/an
pentru
neferoase
☺
Conform
capacităţii
autorizate
aprox.
50787

Capacitatea totala a instalatiilor de tone/an
reciclare a deseurilor de plastic din judeţ

☺

0
☺
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I.24
I.25
I.26

Nr.
crt
II.1

II.2

II.3

Capacitatea totala a instalatiilor de tone/an
reciclare a deseurilor de sticla din judeţ
Capacitatea totala a instalatiilor de tone/an
compostare din judeţ
Capacitatea totala disponibila a depozitelor tone
conforme din judeţ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aprox.
301700
tone
disponibil
la
31.12.200
8

Pentru
Celula nr. 2
= 345.216
m3
disponibili
la
31.12.2009

Pentru
Celula nr. 2
=
199790
m3
disponibili
la
31.12.2010

Pentru
celula nr. 2
=
176000
m3
disponibili
la
31.12.2011

Pentru
celula nr. 2
=
140000
m3
disponibili
la
31.12.2012

2011

2012

0

1

3

3

3
1/3

3
3/3

Tabel 2 Valoarea şi tendinţa indicatorilor asociaţi obiectivelor
2008
Indicator cuantificabil
U.M.

2009

2010

Număr anual de seminarii organizate număr
pentru
implementarea
legislaţiei
în
domeniul gestionării deşeurilor

- 11 seminarii
la
care
a
participat
personalul
GDC

APM/ARBDD- Număr personal angajat
Numar
(se
refera
la
personalul
de
la
Compartimentul Gestiune Deseuri)
Număr personal din schemă
APM (pentru fiecare APM/ARBDD) - Numar
Număr personal instruit in domeniul
deseurilor în cursul anului
Număr
total
personal
de
la
Compartimentul Gestiune Deseuri

4

12 0
seminarii
la care a
participat
personalul
GDC
4
3

4
4/4

4
4/4

3
0/3

Tendi
nţă
☺

☺
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II.3

II.5
II.5
II.5
II.5
II.5
II.6
II.6

II.6
II.6

APM/ARBDD - Număr computere din
cadrul
Compartimentului
Gestiune
Deseuri
Număr
total
personal
din
cadrul
Compartimentului Gestiune Deseuri
Numar comunicate de presa avand ca
tema gestionarea deşeurilor
Numar conferinte de presa avand ca tema
gestionarea deşeurilor
Număr întâlniri anuale cu administratia
publica locala si cetatenii avand ca temă
gestionarea deşeurilor
Număr materiale informative (pliante,
brosuri etc.) cu subiect gestionarea
deşeurilor distribuite
Numărul paginilor Web cu subiect
gestionarea deşeurilor
Număr de masuratori privind compozitia
deseurilor menajere
Număr de masuratori privind compozitia
deseurilor menajere care sa reflecte
ponderea materialelor de deseuri de
ambalaje
Numar de masuratori privind ponderea
deseurilor biodegradabile din deseurile
municipale (pe tipuri de deseuri)
Cantitatea de deşeuri de ambalaje
colectată separat de la populaţie

numar

4/4

4/4

3/3

3/3

3/3

Numar

6

17

12

1

4

Numar

-

-

-

-

-

Numar

2

2

4

15

0

Numar

3500

2580

300

100

300

Numar

1

1

1

1

1

Numar

0

0

0

0

0

Numar

0

0

0

0

0

Numar

0

0

0

0

0

tone

86,008

151,187

110,82

103,7165

132,9686

☺

☺

☺
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Cantitatea totala generata de deseuri de
ambalaje

II.6

II.7
II.7
II.8
II.8
II.8
II.8
II.8

Număr de intâlniri de informare/analizare
a modului de raportare a datelor privind
gestionarea deşeurilor
cu societăţile
implicate
Număr de ghiduri pentru autorităţile
locale şi industrie în vederea minimizării
cantităţii de deşeuri generate
Număr materiale publicate şi distribuite în
vederea minimizării cantităţii de deşeuri
generate
Populatie
deservita
cu
servicii
de
salubrizare în mediul urban
Total populaţie mediu urban
Populaţie
deservită
cu
salubrizare in mediul rural
Total populaţie mediu rural

servicii

18576,47conform
calculului
din Ordinul
nr.
951/2007

18942,96
- conform
calculului
din
Ordinul
nr.
951/2007

19890,108
conform
calculului
din Ordinul
nr.
951/2007

20884,613
conform
calculului
din
Ordinul nr.
951/2007

Numar

2725,34 (date
conform
RENVSTAT)
18576,47conform
calculului din
Ordinul
nr.
951/2007
Aprox. 300

Aprox. 400

Aprox.
400

Aprox. 400

Aprox. 400

număr

0

0

0

0

0

număr

73

33

0

0

0

Numar

109985

110023

116785

114047

Numar

200364

198721

163660

163600

19369

61293

197436
estimat
109206

141179

157251

286080

285267

268394

268390

0

0

282786
estimat
0

2

0

de Numar
Numar

Număr de staţii de transfer realizate în număr
anul de monitorizare

121030

☺
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II.9

Capacitatile statiilor de sortare (pe tip de tone/an
material sortat)

0

0

0

II.10

Capacităţile totale ale instalaţiilor de tone/an
tratare a deşeurilor biodegradabile
Număr locuitori care colectează separat numar
deşeuri hârtie şi carton, plastic, sticlă şi
metal
Cantitate colectată separat de la populaţie tone
de:
Hârtie-carton
Plastic
Sticlă
Metal

0

0

118743
83,594
tone
hârtie-carton
si 2,414 tone
PET

II.11
II.11

0

500t/anhârtiecarton
şi
mat.
plastice
Beceni; 500
t/anhârtiecarton
şi
mat.
plastice
Cislau
0

500t/anhârtiecarton
şi
mat.
plastice
Beceni;
500 t/anhârtiecarton
şi
mat.
plastice
Cislau
0

129893

128273

192247

230509

Hârtiecarton140,825
tone,
PET- 6,412
tone,
Mase
plastice3,330 tone,
Sticlă0,100 tone,
Metal0,520 tone.

Hârtiecarton57,527
tone,
PET36,806
tone,
Mase
plastice6,387
tone,
Sticlă7,59 tone,
Metal2,51 tone.

Hârtiecarton57,5615
tone, PET40,5245
tone,
Mase
plastice3,634 tone,
Sticlă1,319 tone,
Metal0,6775
tone.

☺
Hârtiecarton85,151
tone,
PET35,2825
tone,
Mase
plastice7,9711
tone,
Sticlă1,638 tone,
Metal2,926 tone.

☺
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II.12

Cantitatea colectata separat de deseuri tone/an
din constructii si demolari

II.12

Cantitatea
constructii
Cantitatea
constructii
Cantitatea
constructii

II.12
II.12

II.13
II.13
II.13
II.14
II.14

98790,25

6455,7

2176,3

3274,15

0

0

0

0

98790,25

6455,7

2176,3

3126,5

☺

0

0

0

0

☺

tone/an

Cunoastem
doar
cantit.
de
1900
t
deseuri
colectate
de
ADP
ptr.
Mun.
Rm.
Sarat
Nu
detinem
date
Nu
detinem
date
Cunoastem
doar
cantit.
de
1900
t
deseuri
colectate
de
ADP
ptr.
Mun.
Rm.
Sarat
0

0

0

0

0

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

1611,8

tone/an

0

1447,95 – 6726,332
substanţă
subst.
uscată
uscată
0
536

10137,1
subst.
uscată
0

Nu
deţinem
date
498

tratata
de
deseuri
din tone/an
si demolari
valorificata de deseuri din tone/an
si demolari (pe tip de material)
eliminata de deseuri din tone/an
si demolari

Cantitatea
colectata
de
deseuri
voluminoase
Cantitatea
valorificata
de
deseuri
voluminoase
Cantitatea
eliminata
de
deseuri
voluminoase
Cantitatea de nămoluri generată de la
statiile de epurare orăşeneşti
Se raporteaza in s.u.
Cantitatea de namoluri valorificată de la
staţiile de epurare orăşeneşti
Se raporteaza in s.u.

☺

☺
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II.15

VSU colectate

număr

1493

1454

6961

6434

II.15

VSU tratate/dezmembrate

număr

1287

1641

6725

6067

II.16

Cantitate
DEEE
colectata
de
la tone
gospodariile particulare prin firmele de
salubrizare si puncte de colectare
Cantitate DEEE tratate
tone/an

157,823

339,7515

385,9257

504,6648

Nu
deţinem
date
Nu
deţinem
date
142,201

0

4147,351

7860,535

5440,994

5386,892

Numar

0

0

0

0

0

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

0

0

0

0

0

tone/an

0

0

0

0

0

Numar

0

1

0

0

0

Numar

0

315

0

0

0

Numar

0

0

0

0

0

II.16
II.17

Numar de puncte de colectare a deseurilor
periculoase municipale
II.17 Cantitatea
colectata
de
deseuri
periculoase municipale
II.17 Cantitatea tratata de deseuri periculoase
municipale
II.17 Cantitatea
de
deseuri
periculoase
municipale
eliminate
in
instalatiile
autorizate
II.18 Număr depozite neconforme care au sistat
depozitarea in anul de monitorizare
II.18 Număr total de spaţii de depozitare
închise si ecologizate în mediul rural
II.18 Număr depozite de deseuri conforme puse
in functiune in anul de monitorizare
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Analizând situaţia judeţeană a gestionării deşeurilor desprindem
următoarele concluzii:
a.

Sub aspectul colectării şi transportului deşeurilor situația

actuală prezintă următoarele particularităţi:
➢ echipamentul existent vechi (autocompactoarele şi pubelele
în general sunt achiziţionate second-hand) ce necesită costuri mari de
întreţinere şi înlocuire;
➢ colectarea selectivă este încă la început dar se constată un
trend pozitiv al acesteia;
➢ conform ultimelor raportări, la nivelul anului 2012, la nivel
judeţean nu s-a realizat o colectare separată a deşeurilor periculoase
din deşeurile municipale;
➢ în anul 2012, numărul locuitorilor judeţului Buzău care
colectează separat deşeuri hârtie şi carton, plastic, sticlă şi metal a
fost de 230.509 locuitori; numărul total de locuitori din judeţul Buzău
este de 432.050, având o pondere de circa 2,27% din populaţia ţării
(19.043.767 locuitori);
➢ comparând

nivelul

judeţului, în perioada

de

colectare

selectivă

la

nivelul

2008 –

2012, se

constată

o creştere

semnificativă, comparativ cu ceilalţi ani;
b.

În ceea ce privește reutilizarea deșeurilor situația actuală se

prezintă astfel:
➢ nivel foarte scăzut de reciclare;
➢ obiectivele

specifice

pentru

reciclarea/reutilizarea

deșeurilor din ambalaje şi a materialelor reciclabile propuse de
legislația națională şi europeană nu pot fi atinse decât dacă un sistem
integrat de management al deșeurilor este implementat, cu focalizare
pe colectarea selectivă a deșeurilor;
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➢ capacități foarte mici de sortare (Beceni, Cislău şi RER), în
principal manuale – incapacitate de a atinge obiectivele impuse de
legislaţia în vigoare şi a planurilor de gestionare a deșeurilor realizate
şi aprobate la nivel judeţean.
c.

Tratarea deșeurilor biodegradabile prezintă următoarele

aspecte:
➢ lipsa facilităților de tratare a deșeurilor biodegradabile
determină amenințări grave la adresa mediului (prin producerea de
levigat şi generarea de biogaz); dacă practica actuală rămâne, țintele
stabilite de legislația în vigoare şi a planurilor de gestionare a
deșeurilor, în ceea ce privește tratarea deșeurilor biodegradabile,
având în vedere obiectivul de scădere a cantității depozitate, nu vor fi
îndeplinite.
d.

În ceea ce privește situația depozitelor de deşeuri, aceasta

se prezintă astfel:
➢ În judeţ există un depozit conform pentru deşeuri menajere
şi asimilabile, în apropierea localităţii Gălbinaşi.
➢ Mai

funcţionează,

la

nivelul

judeţului,

un

depozit

neconform, care urmează să sisteze activitatea de depozitare etapizat
până în anul 2017.
e.

Depozitarea deșeurilor include caracteristici precum:
➢ deșeurile

au

fost

eliminate

în

depozite

neconforme,

generând riscuri semnificative pentru mediu;
➢ depozitarea deșeurilor mixte şi a reziduurilor netratate,
producându-se cantități semnificative de biogaz şi levigat.
f.

Referitor la informarea şi conștientizarea publică, în

prezent situaţia poate fi descrisă astfel:
➢ inițiative foarte limitate;
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➢ lipsa unei strategii de comunicare.
Ca şi o concluzie, formată în urma analizei asupra situației
actuale, se poate afirma că gestionarea deșeurilor în județul Buzău
există lacune în realizarea obiectivelor lansate la nivel european şi
național. Îndeplinirea obiectivelor strategice şi a țintelor prevăzute,
atât în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, cât şi în planurile
de management al deșeurilor (Planul Naţional de Gestionare a
Deşeurilor – PNGD, Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor –
PRGD, Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor – PJGD), pot fi
realizate numai prin implicarea activă a factorilor de răspundere de la
nivel judeţean şi de la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, prin
creşterea alocării de resurse necesare dezvoltarea serviciului şi
sistemului de salubrizare, dar şi printr-o mai mare implicare a
cetăţenilor.
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5.5. Nivel comunal
5.5.1 Scurt istoric al comunei
Urmărind firul istoriei, încercăm să înţelegem începuturile acestei
regiuni, să aflăm ce a provocat înfiinţarea unei aşezări pe aceste văi
buzoiene şi mai ales, cum au decurs toate evenimentele.
Săgetenii

păstrează

încă

în

tradiţia

lor

istoricul

primelor

începuturi de viaţa ale satului, astăzi reşedinţa de comună.
Stan Săgeată, un mocan bogat de peste munţi, rătăcind cu
turmele de oi, dă în drumul lui peste păşuni întinse şi se opreşte pe
malul drept al râului Buzău fără să ştie că din clipa cand s-a hotărât
pentru popas, a aruncat în cumpăna viitorului şi germenul unui sat
care va creste peste ani si îi va păstra numele.
În primăvara anului 1800, la câţiva ani după aşezarea sa, apele
Buzăului cresc pe nesimţite, se revarsă ameninţătoare, iar Stan
Săgeată şi tovarăşii săi, cuprinşi de groaza prăpădului trece pe malul
stâng al raului unde se intind pe moşia paharnicului Alexandru
Bagdat care-i primeste drept clăcaşi. Aici işi fac turme noi şi se
rostuiesc.
În anul 1837, se adunaseră la un loc 40 de familii, care trăiau
în bordeie. În anul 1855, Alexandru Bagdat împarte moșia în două,
dăruind-o celor doi moștenitori ai săi, Toma Bagdan și Katz Bagdat,
formându-se două sate: Săgeata de sus și Săgeata de Jos.
Fiind așezată pe malul opus al Buzăului față de drumul care
duce

de

la

București prin Buzău spre Brăila,

Săgeata

a

fost

întrebuințată ca punct strategic de armatele rusești, împotriva
turcilor. Astfel în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812,
satele Săgeata și Beilic au fost devastate de mai multe ori. În anul
1809 generalul Essen a fortificat-o, tabăra militară fiind condusă apoi
de generalul Langeron.
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Înfiinţarea oficială a comunei este datată la anul 1907, dar data
este imprecisă, deoarece în Dicţionarul geografic, statistic, economic
şi istoric al judeţului Buzău, scris de reputatul pedagog buzoian Basil
Iorgulescu, Săgeata este prezentată ca fiind o comună rurală încă din
a doua parte a secolului al XIX-Iea.
Statutul

de reşedintă de comuna l-au mai avut şi satele

Dâmbroca şi Găvăneşti.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Săgeata făcea parte din
plasa Câmpul a județului Buzău şi era formată din satele Beilic,
Coiteasca, Dâmbroca, Plevna, Săgeata de Jos, Săgeata de Sus
(reședința) şi Șeineasca, având în total 1490 de locuitori. În comună
funcționau o școală cu 41 de elevi în Săgeata de Sus și 2 biserici la
Beilic și Săgeata de Sus.
Pe teritoriul actual al comunei Săgeata, în aceeași plasă, mai era
atunci organizată și comuna Găvănești, formată din cătunele Movilița
și Găvănești, cu 1080 de locuitori ce trăiau în 231 de case.
În comuna Găvănești funcționau o școală cu 36 de elevi (dintre
care 2 fete) și o biserică clădită de episcopul Chesarie al Buzăului în
1844.
În 1925, comuna făcea parte din plasa Câlnău a aceluiași județ,
era formată din satele Beilicu, Bordoșani-Coiteasca, Săgeata de Jos,
Săgeata de Sus și Șeineasca, după ce satul Dâmbroca a fost transferat
la comuna Scurtești.
În 1942, plasa care conţinea comunele Săgeata şi Găvăneşti se
numea Mărăcineni, fiind de fapt, o redenumire a precedentei, dupa o
serie de mutări ale sediului.
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Comuna Găvănești era tot atunci în aceeași plasă, și avea satele
Bănița, Găvănești și Movilița, cu 1959 de locuitori.
În 1950, comunele Găvănești și Săgeata au fost incluse în
raionul Buzău al regiunii Buzău și apoi (după 1952) al regiunii
Ploiești.
În 1968, reforma administrativă a dus la desființarea comunei
Găvănești

și

includerea

ei

în

comuna

Săgeata,

care

a

fost

rearondată județului Buzău, reînființat; tot atunci, satele Săgeata de
Jos și Săgeata de Sus au fost unite în satul Săgeata, satul Șeineasca a
fost inclus în satul Beilic, iar satul Dâmbroca a revenit la comuna
Săgeata după desființarea comunei Scurtești.
Initial, comuna SĂGEATA a avut in componenta 3 sate mici:
Săgeata, Burduşani şi Beilic. În anul 1950 s-a anexat satul
Drâmboca, iar in anul1968 in urma reorganizarii teritoriale au fost
anexate şi satele Găvăneşti şi Baniţa (fosta comună Găvăneşti).
Formata inițial în cadrul comunei Săgeata, Dâmbroca a intrat şi
în componenta altor comune din zona: Scurteşti, pe la 1925, a
devenit comuna distinctă pentru o scurtă perioadă între anii 19331938, a alcătuit şi comuna Stăncești între 1946-1951, după aceea
revenind tot la Săgeata.
Găvăneşti a fost multă vreme o comună distinctă, având satele
Găvăneşti, Moviliţa şi Baniţa.
La ultima reorganizare teritorială, în 1968, comuna Găvăneşti a
fost desfiinţată, satele acestea revenind comunei Săgeata.
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Cele trei sate, actuale sau foste reşedinţe de comune, anume
Săgeata, Dâmbroca şi Găvăneşti, sunt astăzi singurele care încă mai
au o populatie de peste 1000 de locuitori, au avut o dezvoltare istorică
îndelungată faţă de Beilic, Borduşani şi Baniţa care acum au fiecare
în jur de 400 de locuitori, iar Moviliţa poate fi considerat totuşi, un
cătun, cu doar 17 locuitori.
Datorită proximităţii de municipiul Buzău, comunele Săgeata
sau Găvăneşti au fost dintotdeauna arondate judeţului Buzău.
Excepţii ar putea constitui perioada 1935-1944, când din
considerente privind strategia de apărare a României, ţara a fost
împărţită în ţinuturi. Buzăul şi judeţele învecinate făceau parte din
Ţinutul Bucegi.
Mai apoi, în perioada 1950-1968,

atunci când au fost

încercate alte forme de regiuni, comunele au fost atunci arondate
raionului Buzău al regiunii Buzău, mai apoi al regiunii Ploieşti,
după 1952. De asemenea, judeţele aveau în trecut şi subunităţile
teritoriale numite

plase, alcătuite din mai multe comune,

guvernate de câte un subprefect.
5.5.2 Aşezarea geografică
Comuna Săgeata este o unitate administrativ-teritorială a
judetului Buzău, de tip rural. Ea este compusa din satele: SĂGEATA,
Dambroca, Găvăneşti, Beilic, Borduşani, Baniţa şi Moviliţa. Satul
Săgeata a fost de la început reşedinţa comunală, deşi fusese împărţit
în două până în 1968: Săgeata de Sus şi Săgeata de Jos, atributul de
reşedinţă aparţinând primeia dintre ele. Toate satele sunt aşezate în
lungul aceleaşi şosele (DJ203K), pe malul stâng al râului Buzău.
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Comuna Săgeata se află poziţionată în partea de sud-est a
judeţului Buzău, încadrată într-o zona tipică de câmpie, pe malul
stâng al râului Buzău, pe o parte şi de alta a drumului judeţean DJ
203K ce leagă municipiul Buzău de oraşul Făurei.
Comuna Săgeata este aşezată în partea de câmpie a judeţului
Buzău, la o distanţă de 17,3 km de oraşul Buzău şi 26 km de ultimele
cute ale dealurilor subcarpatice.
Teritoriul administrativ al comunei Săgeata are o suprafaţă
totală de cca. 10.218 ha. Coordonatele geografice ale localitatii sunt:
45o06' latitudine nordică şi 26o59' longitudine estică.
Din punct de vedere administrativ se invecinează cu:
- la nord cu comuna Cochirleanca,
- la nord – est cu judeţul Brăila,
- la est cu comuna Robeasca
- la sud cu comunele Cilibia şi Gălbinaşi,
- la vest cu comuna Vadu Paşii,

Limita de Sud şi SE este marcată de râul Buzău, iar la o
distanţă medie de 400 m, uneori chiar la 7-8 m de acesta, se înşiră
toate satele comunei de-a lungul unei singure şosele, DJ203K care
leagă comuna spre est de Robeasca şi spre nord-vest de Vadu Paşii
(unde se intersecteaza cu DN2). Venind dinspre Buzău, ordinea lor pe
acest drum, îndepărtându-se din ce în ce mai mult de oraş, este:
Dâmbroca (cca.1255 loc.), Borduşani (cca.431 loc.), Săgeata (cca.1477
loc.), Beilic (cca.374 loc.), Găvăneşti (cca.1076 loc.), Moviliţa (cca.17
loc.) şi Baniţa (cca.319 loc.).

48

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

Satele sunt apropiate unele de altele, cu locuitori care se ocupa cu
agricultura intensivă şi cu creşterea animalelor. Localitatea este ferită de
riscul inundaţiilor al alunecărilor de teren, datorită structurii solului şi a
reliefului de câmpie.
Din punct de vedere geografic este pozitionata, la distanţe relativ
accesibile faţă de oraşe importante din ţară. Astfel: Bucureşti se află la
cca.125 km, Constanţa cu Litoralul Mării Negre şi Tulcea cu Delta
Dunării se afla la aproximativ 246 km respectiv 193 km, Suceava
fosta cetate de scaun a Moldovei, se afla. la 333 km, iar Braşovul şi
Oradea la 177 km respectiv 582 km,
Faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, Buzău, se află la 17 km şi
faţă de municipiul Brăila cu al cărui judeţ se invecinează, se află la o
distanţă de cca. 99 km.
5.5.3 Cadrul natural
5.5.3.1 Relief
Câmpia, este forma de relief pe care se intinde comuna.
Câmpia se caracterizeaza prin suprafete intinse cat nu poţi cuprinde
cu ochiul liber, fară denivelari, doar cu rare ondulări sau locuri
puţin mai inalte, care in Monografia judetului editată in anul 1943
sunt numite „movile-başici".
Comuna Săgeata este dezvoltata pe un teren cu văi largi şi dune
de prafuri nisipoase, forma de relief dominant fiind campia. Înălţarea
în bloc a regiunii, de la sfârşitul pliocenului şi pana la pleistocen, a
stimulat crearea unui relief de o mare complexitate, permanent în
schimbare.
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Din punct de vedere morfologic, Câmpia Buzăului este o regiune
de acumulare, căci Câmpia Română şi în special zona de divagare
sunt rezultatul actiunii reciproce dintre miăcările tectonice negative
cu amplitudini şi variatii diferite şi procesul de acumulare efectuată
de râul Buzău.
O specificitate a zonei este prezenta unor vechi văi largi ale
râului Buzău, sinuoase, care în perioadele cu precipitaţii mari se
prezintă cu fenomene de stagnare a apei la suprafaţă, provocand
formarea unor balti.
Litologica pe vertical incepe la suprafata cu depozite fine de argila
si prafuri nisipoase pana la circa 4m adancime, avand varsta
cuaternara, cu intercalatii nisipoase si pietris în adancime. În partea
centrală a comunei Sageata se întalneste o argila prăfoasă, de 2,50 m
grosime,

urmata de o argilă mâloasă, caracteristică suprafeţelor

băltite.
Configuratia terenului comunei Sageata prezinta o suprafata
arabilă situată pe o campie putin ondulată, dar care prezinta o
inclinatie orientată de la nord spre sud-vest, expozitia generala a
terenului fiind sudică.
Comuna Sageata se afla în plină zonă de câmpie, în Bărăganul
superior al Munteniei.
Subdiviziunea aceasta a Bărăganului încadrată la nord şi apoi la
vest de râul Buzău se numeşte

Câmpia Râmnicului, deoarece

porneşte exact din comuna Sageata şi se întinde până la valea raului
cu acelaşi nume.
Câmpia este singura treaptă de relief prezentă aici, altitudinea
medie faţă de nivelul mării este de 65 m.
Distanţa spre vest până la primele dealuri subcarpatice este de
26 km.
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Este important de ştiut că, spre deosebire de Câmpia Buzăului,
aflata la sud de râul cu acelaşi nume (deci şi la sud de Săgeata) este o
campie plană, întinsa şi oarecum înaltă, spre deosebire de Câmpia
Râmnicului, care este una joasa, ce coboara mult spre NV într-o zonă
tectonică de subductie a ţării - Câmpia Siretului inferior.
Acest lucru se poate observa şi prin faptul că râuri precum
Buzăul sau Ramnicul schimba cursul orientat pană acum spre
directia NV-SE în directia SV-NE. Râmnicul face acest lucru imediat
dupa ce traverseaza oraşul Râmnicu-Sarat, iar Buzăul începe chiar
din zona comunei Săgeata să aibă un curs foarte ondulat, iar undeva
din zona localitatii Jirlău deja sa-i schimbe cursul în directia
amintita.
Daca nu ar fi fost aceasta campie ce coboara spre zona josa de
subductie a judetelor Vrancea, Galati şi Brăila, cu siguranţă Buzăul,
poate chiar şi Râmnicul ar fi fost afluenti directi ai Dunarii, la fel ca
toate râurile din Câmpia Română, deci nu s-ar fi varsat în Siret spre
nord.
Cercetatorii pun în directă legatură zona de subducţie a Cmpiei
Siretului inferior, cu zona seismica din Muntii Vrancei şi ai Buzăului.
La Săgeata se poate vedea foarte clar ca malul stang al Buzăului
este mult mai înalt decat cel drept.
Microrelieful zonei este marcat de valea raului Buzău, care nu
este la fel de larga ca cea de pe malul celalalt, este oarecum abruptă,
dar se poate observa că se lărgeşte cu timpul şi că albia minoră a
raului se departeaza de sat. Deasemenea, campia are şi alte multe
văi, precum cea a Costeiului, sau alte vai ce permit scurgere a apei
din camp, spre raul Buzau sau lacul Costei. Întinsa campie este
brazdată şi de cateva movile de pamant, ridicaturi ce au între 10-20
metri faţă de nivelul normal al câmpiei.
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5.5.3.2 Clima
5.5.3.2.1 Factorii genetici ai climei
Radiaţia solară - este dependentă de regimul nebulozităţii, de
cel al duratei de strălucire al soarelui și de particularităţile suprafeţei
active. În regiunea Subcarpaților Buzăului intensitatea radiaţiei solare
directe este cuprinsă între 1,4 cal/cm2/min în timpul verii și 1,1
cal/cm2/min în timpul iernii. Variaţia acestor valori depinde și de
orientarea versanților: ele sunt mai mici cu aproape 25% pe pantele
cu orientare nordica și mai mari pe cele cu orientare sudica.
Radiaţia

globală

înregistrează

valori

ce

depăşesc

120

kcal/cm2/an. Cele mai mari sume lunare se înregistrează în luna iulie
(18-19 kcal/cm2) când predomină timpul senin, fiind cu 15 kcal/cm2
mai mare decât cele din luna decembrie.
Durata de strălucire a soarelui este de aproximativ 2200 ore/an.
Circulaţia maselor de aer - Subcarpații Buzăului sunt deseori
cuprinşi în sfera de acţiune a aerului provenit din centrii anticiclonici
cantonaţi în nordul Uralilor în timpul iernii, când aduc înseninări
persistente care provoacă însemnate scăderi de temperatura, sau în
Asia Centrala și Golful Persic în timpul verii, când deplasează spre
estul tarii noastre un aer fierbinte și uscat, care poate ajunge pana în
Subcarpații Buzăului ca un vânt cu efecte dăunătoare vegetaţiei.
Ciclonii de la Marea Mediterană aduc mase de aer umed și mai
puțin rece (iarna). În situaţiile în care aceşti cicloni ajung deasupra
Marii Negre concomitent cu prezenta anticiclonilor continentali se
creează condiţii de viscol care afectează regiunea. Succesiunea relativ
lentă a ciclonilor și anticiclonilor în aceasta zonă induce o oarecare
scădere a cantităţilor anuale de precipitaţii precum și o creştere a
radiaţiei efective datorata predominării aerului uscat, frecvent în
regim anticiclonal.
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Când aerul rece anticiclonal trece pe la nordul Marii Negre și
peste Delta Dunării devenind mai puțin rece și mai umed determina
în zona o vreme specifica de iarna cu căderi abundente de zăpada dar
pe un timp calm (viteza vântului < 2 m/s).
Şi invaziile de aer cald, tropical afectează aceasta regiune către
sfârşitul verii. Ele provoacă încălziri bruşte și masive, cu frecvente
temperaturi maxime peste 300C. Pe acest fond s-a produs maxima
absolută la Buzău (39,60C în august 1951).
Suprafaţa activă - În cuprinsul regiunii, variaţiile altitudinale
condiţionează diferenţieri în zonalitatea verticala a caracteristicilor
climatice. Înclinarea pantelor determina unghiul de incidenţa al
razelor solare deci implicit cantitatea de căldura pe care suprafaţa
activ-subiacenta o furnizează mediului.
Orientarea

versanților

intervine

în

nuanţarea

condiţiilor

microclimatice determinând și timpul de expunere la soare și gradul
diferit de intensitate a radiaţiei solare radiante, contribuind astfel la
zonarea vegetaţiei. Tipurile de sol având proprietari specifice diferite
pe spatii restrânse transforma diferenţiat radiaţia solara în căldura
înmagazinând cantităţi diferite necesare dezvoltării vegetaţiei și
culturilor, cărora le imprima un caracter eterogen.
5.5.3.2.2 Analiza elementelor climatice
Dintre

caracteristicile

climei

acestei

regiuni

se

detaşează

temperatura aerului, care contribuie la crearea unui climat mai cald
decât al regiunilor subcarpatice alăturate, precum și ploile torenţiale
care acţionează într-un mediu deosebit de favorabil degradării
terenurilor.
5.5.3.2.3 Regimul temperaturii aerului
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Temperatura aerului reprezintă elementul climatic care reda cel
mai bine influenta factorilor climatogeni și în primul rând al radiaţiei
solare.
Temperaturi medii anuale şi lunare - În regiune, temperatura
medie anuala are valori cuprinse între, 10,5°C (Buzău) , 9,9°C
(Pătârlagele) şi 7,1°C (Bisoca).
Iarna temperatura medie lunară înregistrează creşteri de la
câmpie către interiorul dealurilor şi nu scăderi așa cum ar fi de
aşteptat. Acest fapt se datorează adăpostului creat de părţile înalte
ale reliefului deluros precum şi prin inversiunile de temperatura mai
puţin accentuate decât la nivelul Câmpiei Romane.
Temperaturile medii ale lunii ianuarie - La Buzău, datorită
staţionarii aerului rece în câmpie media este de -2,4°C dar ea a variat
de-a lungul anilor între 4,3°C și -9,8°C.

La Pătârlagele datorită

climatului de adăpost, media lunii ianuarie este de -1,8°C și a variat
în timp intr-un interval mai restrâns: între 0,4°C și -5,1°C.
Temperatura minimă absolută - S-a înregistrat la data de 24
ianuarie 1942 şi a fost de -30,5° C la Istriţa. În aceeaşi perioadă şi la
Buzău s-au înregistrat -29° C. De altfel, ianuarie 1942 este
considerată cea mai rece luna a secolului pentru partea sudică a țării.
Temperaturile medii ale lunii iulie - Valorile sunt de 22,5°C la
Buzău, 20,5°C la Pătârlagele. La Bisoca cea mai calda luna este
august (temperatura medie 17,5°C).
Temperatura maximă absolută - Datorită unor invazii de aer
cald și a insolației mari, favorizată de persistenta unor arii
anticiclonale, temperatura maximă absolută a fost de 39,2° C la
Istriţa pe data de 17 august 1952.
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Caracteristici specifice - Clima specifică zonei acesteia este cea
temperat-continentală, cu nuanţe de ariditate. Nu de puţine ori şi nu
numai pe timpul verii se produce seceta, existand şi ani consideraţi
secetoşi, ani în care agricultura are de suferit.
Fenomenul s-a accentuat mai ales în ultimii ani. Încălzirea
globală îşi pune amprenta asupra anotimpurilor, conducand spre
crearea a două anotimpuri: vara şi iarna, cu puseuri dramatice de
caldură.
În lunile mai, iunie, iulie, când se înregistreazâ până la +44,2 0C
la umbra. Anul 2009 a fast cel mai călduros din ultimii 160 de ani,
dar nici anul 2012 nu a fost mai putin călduros. Temperaturile sunt
în medie de – 8,2 0C iarna şi +40,2 0C vara.
Din cele aratate mai sus se poate trage concluzia ca, comuna
Sageata se gaseste intr-a regiune cu clima secetoasa, care face
trecerea de la stepa la silvostepa. Este verba de un climat continental
cu urmatoarele caracteristici:
✓ temperaturi ridicate in timpul verii, temperaturi scazute iarna;
✓ treceri aproape bruste de la iarna la vara si de la vara la iarna;
✓

temperaturile maxime ating +39°C iar temperaturile minime

coboara pana la -29°C, amplitudinea maxima urcand pana la 68°C,
ceea ce evidentiaza caracterul continental al climei;
✓

regimul

pluviometric are şi el un pronuntat caracter

continental; precipitatiile cresc începând din luna martie până în
luna iunie, când sunt maxime;
✓

ploile de vara de regula au caracter torential, iar zapezile sunt

spulberate iarna;
Verile sunt secetoase, iar plantele cultivate sufera din cauza
lipsei de apa.
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Trebuie mentionat ca temperaturile foarte ridicate din cursul
lunii iunie grăbesc coacerea cerealelor, iar cele din luna iulie
impiedică fecundarea la cultura porumbului.
Îngheţul - Datele medii și extreme de producerea îngheţului, ca și
durata intervalului cu îngheț, reflecta specificul, climatului local al
ariei studiate. Primul îngheț apare în jurul datei de 28 octombrie
(valoare medie), durează câteva ore înainte de răsăritul soarelui și are
loc numai în depresiuni unde staţionează un aer mai rece decât pe
culmi.
Din acelaşi motiv primăvara înghețul durează, în medie, până în a
doua jumătate a lunii aprilie.
Adâncimea

de

îngheţ

-

Conform

STAS 6054-77

„Zonarea

teritoriului României după adâncimea maximă de îngheţ” (fig.5),
amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 00 C la
adâncimea de 0,90 m.
Prima brumă apare în luna septembrie, iar primăvara ultimele
brume cad la sfârşitul lunii aprilie şi foarte rar în luna mai. Destul de
periculoase pentru

cultura

plantelor sunt şi variatiile

bruste de

temperatura. Raciri bruste se produc adesea la începutul

lunii

februarie, la finele lunii martie, începutul lunii aprilie şi la inceputul
lunii iulie. Încălziri bruşte se ivesc şi la începutul lunilor octombrie şi
noiembrie.
Caracteristici climatice specifice - Comuna Săgeata, datorită
amplasarii sale în partea de sud-est a judeţului Buzău, determină
aspecte de clima specifice acestei zone.
Aceasta are un caracter dominant continental. Iarna este foarte
frig din cauza crivăţului care suflă cu putere, neavand nici un
obstacol în cale. Iarna începe cam pe la 6 Decembrie (Sfântul Nicolae),
alte ori mai din timp.
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Toamna timpul este mai mult ploios, ploile începand din luna
septembrie de multe ori mai împiedică, pentru un timp, activităţile
agricole. Primavara, vanturile bat reci si aspre, iar ploile sunt dese.
Vara este foarte calduroasa, prin luna iulie inregistrandu-se
cele mai mari temperaturi, acestea ajutand foarte mult Ia coacerea
cerealelor. Oamenii cunosc dupa cum bat vanturile si dupa ploi
(daca acestea cad in luna martie, atunci este semn bun) cand este
an îmbelsugat.
Precipitatiile cad neuniform si de multe ori cu caracter torential,
ceea ce nu permite inmagazinarea lor in sol.
Media anuală a precipitatiilor ar trebui sa acopere cantitativ
cerintele plantelor cultivate in zone.
Precipitatiile medii anuale masurate sunt in general sarace
totalizand sub 500 mm, comparativ cu partea inalta a Campiei Romane
unde precipitatiile medii ajung pans la 700 mm.
Cantitatile mari de precipitatii cad primăvara şi toamna, iar vara si
iarna sunt cele mai mici cantitativ. În cursul anului se inregistrează
intervale fără precipitatii de cca 25 zile, uneori au ajuns şi la 60 zile.
5.5.3.2.4 Umezeala relativă a aerului
Umezeala relativa a aerului este cuprinsa între 74% în zona de
contact dealuri - câmpie și 78% în zona dealuri - munți.
În cursul anului umezeala relativa prezintă un maxim principal în
luna decembrie (84%) și altul, secundar în iunie (73%); de asemenea
un minim principal în iulie (67%) și altul secundar în aprilie (68%).
5.5.3.2.5 Nebulozitatea
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Valorile medii anuale ale nebulozităţii fluctuează între 4,5 zecimi
și 6 zecimi. Maximum de nebulozitate are loc în luna decembrie, iar
minim în septembrie. Numărul mediu anual al zilelor cu cer senin
este 50-60, acesta fiind mai mare în părţile sudice; cele mai multe
sunt în luna august și septembrie (7-10), iar cele mai puţine în
decembrie (1-4). Zilele cu cer acoperit sunt în medie de 90-120; cele
mai multe sunt în decembrie (13-16) iar cele mai puţine în iulie (3-4).
5.5.3.2.6 Regimul precipitaţiilor atmosferice
Cantitativ, media anuala de precipitatii reprezinta o valoare
care ar fi suficienta pentru majoritatea culturilor agricole, dacă
aceasta cantitate s-ar putea inmagazina in sol; dar tot din repartitia
de mai sus se poate constata ca solul este lipsit de apa chiar de la
inceputul primaverii, dupa o iarna cu precipitatii reduse, care abia
reprezinta 18,3 % din totalul cantitatii

de precipitatii cazute

anual.
Cantitatea maxima de precipitatii in 24 ore a fost de 95 mm.
Cantitatea cea mai mica de precipitatii anuale a fost de 198,7
mm, iar cantitatea maxima de precipitatii anuale inregistrata a fost
de 821,8 mm. Cantitatea medie de precipitatii este de sub 500
mm/an. Cele mai mari cantitati de precipitatii se înregistreaza între
lunile aprilie şi iunie.
Cea mai scazuta cantitate de precipitatii se înregistrează în luna
ianuarie, 28 mm. Cantitatea de precipitatii scade de la nord la sud şi
din primavara spre toamna.

Lunile cele mai secetoase sunt iulie,

august si septembrie.
Stratul de zăpadă constituie pătura protectoare a vegetaţiei, o
sursă de alimentare a apelor curgătoare și de rezerva de apa în sol.
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Data medie a primei zile cu ninsoare este la începutul ultimei
decade a lunii noiembrie iar a ultimei zile în a treia decada a lunii
martie, numărul de zile cu ninsoare din cuprinsul acestui interval
fiind de 20-30. Numărul de zile cu sol acoperit de zăpada variază între
50 și 80.
5.5.3.2.7 Regimul eolian
Vânturile

prezintă

mari

variaţii

de

direcţie,

și

frecventa

intensitate, atât în legătura cu circulaţia maselor de aer cat și cu
particularităţile geografice locale. Printre alte efecte ele pot intensifica
viteza picăturilor de ploaie, amplificând astfel acţiunea de degradare
exercitata de acestea.
Conform NP 082-2004, „Valori caracteristice ale presiunii de
referinţă a vântului, mediată pe 10 minute, având 50 ani interval
mediu

de

recurenţă

(2%

probabilitate

anuală

de

depăşire)”,

amplasamentul studiat se încadrează într-o zonă unde presiunea
dinamică de bază stabilizată, la înălţimea de 10 m deasupra
terenului, este pdin.v = 0,50 kN/m2.
Cele mai frecvente vanturi, in zona în care este situata comuna
Săgeata, bat din directiile nord si nord-est iarna si sud-sud-est vara.
Vântul dominant este Crivăţul, care poate sa atinga viteze pana la
25 m/s. Iarna provoaca o scadere a temperaturii, avand ca urmare
o condensare a norilor şi deci viscole cu zapada.
Primavara favorizeaza precipitatiile, iar vara sufla uscat şi
fierbinte. Cand se intalneste cu vanturi contrarii provoaca vartejuri,
care ridică la mari înălţimi paie, coceni, praf; este un vant defavorabil
pentru agricultura.
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Austrul, care bate dinspre vest, este un vant uscat in timpul iernii
aduce

ger

uscat,

iar

vara

căldură,

accentuând

puternic

caracteristicile timpului de seceta.
Băltăreţul este un vant caldut, aducator de ploi repezi si scurte.
Se resimte mai mult

vara. Bate din directia sud-est. Este un vant

favorabil agriculturii.
Munteanul este un vânt violent şi rece; bate din nord spre sud.
5.5.3.2.8 Alte fenomene climatice
Dintre aceste fenomene unele sunt caracteristice intervalului rece
(bruma, ceata, chiciura, poleiul), iar altele celui cald (grindina, roua).
Ceaţa este mai frecventa în timpul iernii (decembrie-ianuarie).
Bruma apare mai ales în depresiuni și în vai , acolo unde calmul
și radiaţia nocturna sunt pronunţate . Intervalul în care se produc
este septembrie-aprilie, cele mai frecvente fiind în decembrie .
Chiciura se produce în cel mult o zi pe an.
Poleiul apare în perioada decembrie-martie .
Grindina cade în mai puţin de 2 zile pe an, în perioada maiaugust.
5.5.4 Populaţie
Potenţialul uman reprezintă cea mai importantă avuţie al oricărei
organizaţii sau colectivităţi, de efortul fizic şi intelectual al populaţiei
depinzând valorificarea resurselor materiale şi băneşti disponibile.
Surprinzând în timp dinamica populaţiei se poate constata modificări
de substanţă privind numărul locuitorilor, ponderea segmentelor
reprezentative, etc. Baza analizei o constituie datele statistice din
documentele oficiale întocmite cu ocazia efectuării recensămintelor.
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Din datele demografice pe care le avem la dispoziţie se poate
evidenția ca evoluţia populaţiei comunei SĂGEATA urmează linia de
evoluţie a populaţiei atât la nivel naţional cat și la nivel judeţean.
Aşezarea geografică a comunei SĂGEATA faţă de municipiul
Buzău şi oportunităţile de deplasare cu mijloacele de transport în
comun determină deplasarea zilnică a unui număr mic de locuitori
din satele comunei SĂGEATA spre locurile de muncă la societăţile
economice din municipiul Buzău şi alte localităţi alăturate.
Datorită condiţiilor socio – economice din ultimii ani tot mai
mulţi locuitori şi-au pierdut

locurile de muncă de la oraşe

intorcandu-se la activităţile agricole din comună.
O mare parte a populatiei ocupate lucreaza in agricultură iar
cealatii parte in unităţile economice care functioneaza pe teritoriul
comunei, invaţământ, sanătate, servicii, sau comert. Pensionarii pot fi
considerati partial activi, aceştia lucrand in agricultură in masura in
care le permite forta fizică şi starea de sănătate. În ultimii ani la
nivelul comunei se observă tendinta de intoarcere a populatiei de la
oraş, care locul de baştină. Totuşi posibilităţile reduse de ocupare a
fortei de munca şi distanţa mică de oraşul Buzău determinând ca
mare parte a populatiei active să lucreze in continuare in oraş.
Pentru cea mai mare parte a populatiei agricultura reprezinta
activitatea principală, dar sunt şi persoane pentru care agricultura
este o activitate secundara.
Astfel potentialul unui angajat implicat in activitati agricole are
un procent de performanta mult mai mic decat al unui angajat cu
norma intreagă in alt sector al economiei.
Cauzele sunt fie pentru că agricultura constituie o activitate
secundara,

fie

din

cauza

slabei

productivitaţi

obtinute

din

numeroasele exploatatii individuale de mici dimensiuni.
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Este imperios necesara intensificarea capitalului pentru fermele
comerciale şi infiintarea de ferme noi. Potentialul uman al comunei se
va pune in valoare numai printr-o conlucrare permanentă, interactivă
şi continuă intre autoritati, antreprenori şi pieţa locală a fortei de
muncă.
Structura populației a suferit numeroase modificări în comuna
SĂGEATA, atât ca urmare a unor factori sociali, economici, politici cât
și ca un răspuns la moda vremurilor.
Populaţia

comunei

SĂGEATA

are

conform

ultimului

recensământ (2011) un număr de 4.949 persoane.
Pe sate, numărul de locuitori se prezintă astfel:
DENUMIRE SAT

Populaţie recensământ 2011

SĂGEATA
BANIŢA
BEILIC
BORDUŞANI
DÎMBROCA
GĂVĂNEŞTI
MOVILIŢA
Total comuna SĂGEATA

1477
319
374
431
1255
1076
17
4949

Unul dintre cele mai importante aspecte ale analizei populaţiei
este cel al procesului de regenerare, respectiv de îmbătrânire.
Consecinţele acestui proces vizează mutaţii complexe în ceea ce
priveşte forţa de muncă, capacitatea de autoîntreţinere, întreţinere a
celorlalţi membrii ai familiei, profilul social, tradiţii, comportament
social, relaţionare, etc.
Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă – recensământ 2011
Populatia
pe sexe

Populatia
totala

TOTAL
Masculina
%din total

4949
2516
50,84%

0-14

%

661
351
53,10

13,36
13,95

15-39
1383
771
55,75

%
27,95
30,64

Grupe de varsta
40-59 %
60-84
1290
718
55,66

26,07
28,54

1512
640
42,33

%
30,55
25,44

85 si
peste
103
36
34,95

62

%
2,08
1,43
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Feminina
%din total

2433
49,16%

310
46,90

12,74

612
44,25

25,15

572
44,34

23,51

872
57,67

35,84

67
65,05

Analizând datele se constată că populaţia majoritară a comunei
este reprezentată de cetăţenii cu vârsta între 60÷84 ani preponderent
feminină.
Populaţia tânără (0-39 ani) reprezintă un procent de 41,31 % din
totalul populaţiei.
După religie populaţia este structurată astfel:
TOTAL

Ortodocşi

4.949

4.773

Fără informaţii
176

Minorităţi. Din totalul de 4.949 locuitori ai comunei 4.767 sunt
români, iar pentru 176 locuitori nu există date în acestă privinţă.
După etnie populaţia este structurată astfel:
TOTAL

Români

4.949

4.767

Rromi

Fără informaţii

6

176

Având în vedere limba maternă populaţia este structurată astfel:
TOTAL
4.949

Limba română Fără informaţii
4.774

175

5.5.5 Economia
5.5.5.1 Scurt istoric şi situaţia actuală
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Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), apărut în anii ’90,
s-a dezvoltat astfel că pe raza comunei au apărut o serie de societăţi
comerciale, întreprinderi individuale şi PFA, înregistrate, cu sediul în
comună, la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul
Buzău. Marea majoritate a lor au ca principal domeniu de activitate
comerţul dar mai sunt înregistrate si societăţi ce activează în
domeniile agriculturii, industrial şi al prestărilor de servicii.
Analiza micro-intreprinderilor din mediul rural evidentiaza
capacitatea relativ redusa a acestora de a raspunde exigentelor
referitoare la furnizarea locurilor de munca pentru populatia din
mediul rural.
Analiza activitatilor comerciale, de artizanat si servicii indica
faptul ca numarul de locuitori din zona rurala, ocupati in toate
activitatile de acest tip analizate, e nesemnificativ. Comunitatile
sufera atat din lipsa oportunitatilor ocupationale in aceste sectoare,
care pot ajuta la ameliorarea conditiilor de trai.
Informatiile disponibile privind aceste activitati reprezinta doar
partial situatia reala, deoarece acestea se desfasoara si in cadrul unei
piete informale a muncii din zona rurala. Totusi, venitul care se putea
obtine din aceste surse acopera doar necesarul pentru subzistenta,
existand nevoia de dezvoltare a acestor activitati care pot contribui la
dezvoltarea economiei rurale, in general.
Situatia acestui sector, ca si a infrastructurii, reprezinta o
bariera in calea dezvoltarii altor activitati rurale, pentru crearea de
oprtunitati ocupationale alternative. Sprijinirea furnizarii serviciilor in
comunitatile rurale reprezinta un factor important pentru ridicarea
calitatii vietii si de sporire a atractivitatii zonelor rurale.
Enumerăm mai jos, câtiva din agenţii economici prezenţi pe raza
teritorial administrativă a comunei SĂGEATA:
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NR.CRT DENUMIRE AGENT ECONOMIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Agroproduct Cereal
Cec Bank
CF Tudor Srl
DMA Panif Srl
Evanik Real Srl
First Cereal
La Fete la Sandi-Ela Srl
Lalu Flory Prest Com Srl
Mady Agroplant Expert Srl
Papuc Nicolae si Elena Srl
Papuc Nicolae si Elena Srl
PCA Total Agroferm
SA Dreptatea
SA Oprea
SA Sageata
SA Victoria
SA Victoria Land Trading Srl
SC A&M Total Srl
SC Agricola Nr.1 Sageata
SC AgroBanita Construct Srl
SC Agrointer Srl
SC Agrotrend Srl
SC Alemar Generaly Srl
SC Alinagra Srl
Sc Ando Gaz Srl
Sc Andreea Pet Mixt Srl
Sc AngeMacos Srl
Sc Ceaus Agro Solutions Srl
Sc Ciurea Nicolae Srl
Sc Ciurea Nicolae Srl
SC Cosmin Gerodas Srl
Sc Craciun Prest Srl
Sc Cristal Import Export Srl
Sc Ddu Com Srl
Sc Eurogym Impex Srl
Sc Florela Com 93 Srl
SC Gablaur Srl
Sc Indiana Gold Srl
Sc Irial Top Agro Srl
Sc Lebada Srl
Sc Mafgos Mirage Srl
Sc Manion Sig Srl
Sc Maryfarm Srl
Sc MD Agro Sageata Srl
Sc Mianiv Com Srl
Sc Montana Srl
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47
48
49
50
51
52
53
54
55

Sc NicoMart Prim Team Srl
Sc Oprea Florian Team Srl
Sc PandiTrans Construct Srl
SC Poligon Sportiv
Sc Rolea Srl
Sc Tara Agrorural Srl
Sc Universal Group Impex Srl
Steval Dancom Srl
Teodora si Mihaela Market

5.5.5.2 Activităţi specifice zonei - Activitatile de productie
sunt reprezentate de intreprinderi mici, mijlocii in domeniile comert
cu amanuntul, transport de marfuri şi persoane, agrozootehnie,
prestări servicii. În afară de societătile comerciale sunt şi persoane
fizice autorizate şi asociatii familiare care realizează activitati in
domeniul alimentatiei publice, prestări servicii, comert cu amanuntul,
etc. Aceste activitati au un rol important in activitatea şi viata
comunitatii, precum şi la creşterea bugetului local al comunei.
Economia rurală este influentata de fluxurile create de banii
trimişi in ţara de cei care lucrează in strainatate.
Cea mai mare parte a sumelor de bani se observă direct in
modernizarea şi dezvoltarea spatiului rural, deoarece parte a acestor
bani sunt investiti in tranzactii imobiliate (terenuri şi locuinte) in
dorinta de a-şi creşte nivelul de trai, de a imbunatati calitatea vietii,
dar şi de a-şi asigura protectie impotriva unor evenimente sau
probleme familiale sau financiare. Se observă o schimbare in
atitudine a celor plecati la lucru in strainatate. Spiritul antreprenorial
cu care migrantii se intorc ii indeamna sa inceapa activitati agricole
comerciale sau sa-şi deschidă afaceri in sectorul non-agricol.
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Activitatile specifice zonei sunt agricultura si zootehnia, pe
teritoriul comunei

SĂGEATA

desfasurandu-si activitatea

cateva

societati cu specific agricol, agenti economici în industrie alimentară
si bauturi, agenti economici, magazine desfacere cu amanuntul si
altele.
5.5.5.3 Agricultura
Agricultura este principala ramura a economiei comunei.
Atat conditiile geografice cat si cele climatice ale zonei au
determinat locuitorii sa practice o serie de activitati predominant
agricole.
În comuna SĂGEATA agricultura este dezvoltată şi exploatată,
dar administraţia locală şi investitorii şi proprietarii locali de terenuri
analizează mai multe propuneri de dezvoltare a sectorului agricol şi al
agroturismului.
Zona este cunoscută îndeosebi pentru activitatea sa agricolă de
creşterea a animalelor şi de cultivare a terenului.
Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea câteva asociaţii
agricole.
Activităţile

agricole

în

cadrul

asociaţiilor

agricole

şi

în

gospodăriile individuale constau în :
✓ Cultivarea terenurilor arabile cu cereale: grâu, porumb şi
floarea soarelui
✓ Cultivarea viţei de vie şi a livezilor
✓ Creşterea animalelor bovine şi ovine pentru carne şi lapte
✓ Creşterea păsărilor pentru carne şi ouă
✓ Creşterea porcinelor pentru carne
Dotarea tehnica a agriculturii actuale consta in existenta
utilajelor mecanizate şi a utilajelor cu tractiune animală.
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Utilajele mecanizate existente in comuna SĂGEATA sunt:
tractoare, pluguri, semanatori de paioase, semănători de culturi
prăşitoare,

discuri,

maşini

de

ierbicidat,

cositoare

mecanice,

cultivatoare, motocositoare. Diversitatea utilajelor acoperă necesarul
pentru prelucrarea mecanica a terenului arabil al comunei.
Utilajele cu tractiune animală cum sunt cărutele, sunt utilizate in
gospodariile locatarilor pentru treburile interne ale acestora.
Cele mai mari suprafete de teren sunt cultivate cu grau, porumb
si floarea soarelui, orz si orzoaica, dar si legume. În lipsa unui sistem
de irigatii productia la hectar pentru cultura campului inregistreaza
variatii de la an la an, in functie de conditiile climaterice; in anii
secetosi productia este scazuta in comparatie cu cea din anii in care
cantitatea de precipitatii creste peste media anualit. Se impune astfel
necesitatea alocarii de fonduri pentru construirea sistemului de
irigaţii pentru a se asigura productiile pe care potentialul solului îl
asigură daca ar fi posibilitatea irigarii in perioadele de seceta.
5.5.5.4 Creşterea animalelor
Cresterea animalelor reprezinta o sursa de venit importanta
pentru locuitorii comunei datorita zonei geografice din care face parte
comuna SĂGEATA.
Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea ferme.
În mare masura, la nivel national, diminuarea efectivului de
animale este

cauzata de insuficienta nutreturilor si respectiv

cresterea preturilor la nutreturi dar, trebuie sa tinem cont si de
ceilalti factori care au dus la scaderea efectivului de animale ca:
• varsta inaintata a crescatorilor de animale in zona rurala;
• lipsa unor politici guvernamentale coerente in domeniu;
• disjunctia intre animal, pamant si munca;
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• seceta e.t.c.
Conditiile

tehnico-materiale

reprezentate

de

mecanizare

si

chimizare indica faptul ca in comuna sunt probleme legate de acestea
intrucat fragmentarea terenurilor in parcele individuate nu permite o
mecanizare corespunzatoare.
De asemenea, populatia relativ imbatranită si cu potential
financiar scazut reduce capacitatea de realizare a unei agriculturi
moderne.
Veniturile din agricultura provin in principal din natură,
alimente

produse

in

gospodarii

pentru

autoconsum,

ceea

ce

subliniază caracterul de subsistenţă al agriculturii. În compozitia
veniturilor se gasesc pensiile si salariile care inregistrează o crestere
faţă de veniturile exclusive din agricultura.
Gospodariile agricultorilor depind mult de sursele de venit
nemonetare. Ponderea venitului agricol in natură al locuitorilor este
mare in detrimentul venitului in numerar.
5.5.5.5. Pomicultura
In comuna SĂGEATA pomicultura se practică pe suprafete
relativ mici, sectorul pomicol nefiind foarte dezvoltat.
5.5.5.6 Viticultura
In comuna SĂGEATA viticultura se practica mai ales in
gospodariile localnicilor cu vita de vie hibrida.
5.5.5.7 Legumicultura
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Legumicultura este o indeletnicire de traditie a locuitorilor
comunei. Datorita conditiilor climatice si de sol zona se preteaza
investiţiilor sigure in sectorul legumicol, cu predilectie a culturilor
realizate in sere si solarii, in speta castraveti, tomate, ardei. În
comuna sunt multi cultivatori de pepeni, care alimenteaza pietele
orasului Buzau. Alte legume cultivate sunt: vinetele, ceapa, arpagicul,
usturoiul.
Acestea se cultiva pentru consumul in gospodarie dar si pentru
desfacerea in pietele oraselor apropiate. Se remarcă o variatie a
productei la hectar datorată conditiilor climatice anuale. Nu există în
comuna capacităţi de conservare sau prelucrare a legumelor, motiv
pentru care se urmareste realizarea unor linii de prelucrare a
legumelor si fructelor. De asemenea se doreste realizarea de investiţii
in tehnologii moderne, construirea solariilor, a serelor, precum şi
racordarea acestora la utilităţile necesare.
5.5.5.8 Turismul
Nu este dezvoltată activitatea turistica sau agroturistica, însă,
potenţialul peisagistic și de poziţionare geografica poate constitui un
punct de pornire suficient pentru dezvoltarea unei strategii de
atragere a turiştilor pe termen mediu şi lung. Populaţia păstrează
anumite obiceiuri şi tradiţii care alături de modul de viața tradiţional
pot constitui un posibil potenţial agroturistic.
5.5.6 Mediul
Dezvoltarea durabilă este concilierea între progresul economic şi
social, fără a periclita echilibrul

natural

al

planetei.

Intensa

exploatare industrială din ultimele decade a dus la o degradare
continuă a mediului.
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Relaţiile dintre factorii de mediu sunt de tip cauză-efect;
perturbarea echilibrului dinamic al unuia dintre aceştia va avea
consecinţe şi asupra celorlalţi, iar acţiunea lor conjugată se răsfrânge
asupra sănătăţii umane.
Toate propunerile de proiecte de mediu pentru perioada 20142020 vin atat in sprijinul conservarii si protejarii mediului cat si
pentru consilierea si informarea populatiei pentru protejarea acestuia.
Aerul
Principalele presiuni asupra calităţii aerului sunt determinate de
traficul rutier, lucrările de construcţii, activităţi sociale (încălzirea
locuinţelor prin utilizarea lemnului drept combustibil), arderile de
combustibili
industriale,
acestora

şi

în

procese

exploatarea
activităţile

tehnologice
materiilor

sau

prime,

agro-zootehnice

în

centrale

respectiv
(utilizarea

termice

depozitarea
pesticidelor,

creşterea intensivă a animalelor).
Poluarea aerului este cea mai gravă problemă efectele negative
ale acesteia sunt de natură a pune în pericol

sănătatea

omului

(afectează în special aparatul respirator), să dăuneze resurselor
biologice şi ecosistemelor şi chiar să provoace pagube economice.
Calitatea aerului in comuna SĂGEATA este foarte buna.
Reteaua hidrografică
Pe teritoriul comunei Săgeata se află râul Buzău care strabate
regiunea de la vest la est şi are un curs meandrat, cu un puternic
grad de despletire de la Vadu Paşii şi Baniţa. Acest fenomen a dus la
apariţia grindurilor şi a unor zone de înmlaştinire. Tot aici se gaseste
şi Balta Costeiu cu o suprafată de cca.160 ha.
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Albia majoră este delimitată de albia minoră printr-un mal
abrupt care în dreptul localităţii Dâmbroca atinge valoarea de 9,5 m,
iar la Săgeata 7m.
Pânza de apă freatică se gaseşte pe câmpie la adâncimi ce
variază între 6 si 10 m. Analiza structurii hidrogeologice zonale a
permis evidenţierea a două mari complexe de strate agrifere freatice.
Acviferul freatic de câmpie este interceptat până la adâncimi de 4060m.
Acest strat acvifer de mică adâncime este dependent de factorii
naturali de alimentare - regim pluvial şi mai ales de cei de drenare şi
este vulnerabil la riscul poluării, a potabilităţii apei freatice sub
impactul factorilor de mediu prin excesul frecvent în concentraţii de
azotaţi, materii organice, amoniu, fier, mangan, etc.
În ceea ce priveşte complexul acvifer de adâncime, investigaţiile
prin foraj cu adâncimi de 50-300 m au pus în evidenţă cantonarea
apei subterane în structura permeabilă de tip multistrat a depozitelor
preistocene cunoscută sub denumirea locală de complex acvifer de
adancime de tip Cândeşti.
Principala caracteristică a comunei Săgeata şi motivul naşterii
aşezărilor umane de aici este fără îndoială, existenţa râului Buzău.
Este singura apă curgătoare permanentă de pe raza comunei şi
deasemenea cel mai important râu ce strabate judeţul Buzău.
Râul Buzău izvorăşte din Munţii Ciucaş în judeţul Braşov şi
după un curs de 325 km, strabătând

judeţele Braşov, Covasna,

Buzau şi Brăila, având un bazin hidrografic de 5.505 km2, se varsă în
râul Siret, în dreptul localităţii Şendreni.
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Parcurge zona de munte a Carpaţilor Curburii, pe lângă
localităţile Vama Buzăului în judeţul Braşov, Întorsura Buzăului, Sita
Buzăului, Crasna în judetul Covasna, apoi Siriu, Nehoiaşu, Nehoiu,
în zona de munte a judeţului Buzău.
Afluentii principali

ai cursului

superior

sunt:

Siriul Mare,

Caşoca Mare şi Bâsca. Tot aici a fast amenajat în scop hidroenergetic
lacul de acumulare artificial şi barajul de la Siriu.
Ieşind din zona montană a judeţului Buzău, urmează cursul
mediu din zona subcarpatică. Aici, localităţile principale traversate
sunt: Pătârlagele, Cislău, Vipereşti, Măgura, Pîrscov, Unguriu, Berca
şi Sapoca. Afluentii sunt mai numeroşi în această zona: Pănătau,
Bâsca Chiojdului, Bălăneasa, Sărăţel, Slanic şi Nişcov. Pornind de la
Depresiunea Cislăului, râul a creeat o vale foarte larga şi propice
agriculturii. Deja din dreptul localitatii Verneşti, intră în plina zonă
de

câmpie,

aici

mai

este

amenajata

valea

raului

în

scop

hidroenergetic şi de irigatii.
Ajungând în dreptul oraşului Buzău şi al comunei Mărăcineni,
primeşte ultimul afluent al său, Câlnăul, iar de aici, cursul sau
inferior va parcurge aridul Bărăgan şi localitaţile: Vadu-Paşii,
Scurteşti, Dâmbroca, Borduşani, Săgeata, Beilic, Gavaneşti, Moviliţa,
Banita şi Moşeşti în judeţul Buzău, apoi Vişani, Câineni-Băi,
Grădiştea, Racoviţa, Latinu şi în dreptul localităţii Şendreni se varsă
în râul Siret. Debitul mediu al râului Buzău este de cca. 28,5
m3/sec.
Râul Buzău a fost atestat documentar din secolul al V-Iea d.Hr.
cu ocazia martiriului Sfântului Sava Gotul (372), fiind chiar singura
apă de la noi din ţară care a constituit un mijloc de martirizare prin
înecare.
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Numele raului pomenit atunci în actul martiric era Mousaios forma de la care, printr-o simplă schimbare fonetică s-a ajuns la
denumirea actuală.
O altă apă foarte importantă pe teritoriul comunei Săgeata este
lacul Costeiu, împreună cu izvorul vechi de alimentare din camp şi
amenajarea piscicola de pe el. Lacul avea în 2009 cca. 2,67 km2. Râul
Buzău este sursa de alimentare cu apă a lacului.
Lista apelor poate fi completată şi de reţeaua de canale
amenajate în câmpul comunei, canale ce au diverse functionalităţi: de
scurgere a apelor în exces, cum este cazul celor două canale ce
mărginesc chiar satul Săgeata şi formează aşa numitele sărături sau
islazuri sau canale şi instalatii de

irigaţii construite în perioada

comunistă, fiind atât de necesare şi astăzi, numai că au fast
dezafectate. Exista atunci chiar şi o amenajare

de irigaţii pentru

cultura de orez. În ciuda tuturor acestor eforturi ce s-au facut în
trecut, astăzi, agricultura în comuna Săgeata suferă în primul rând
din cauza secetelor prelungite.
Panza freatica se afla la o adancime medie. De aici apa este
scoasă din fantani sau cu pompele mecanice. Panza freatică este
bogată in apă limpede, cu calitate potabilă corespunzătoare. Apa din
panza freatică satisface din punct de vedere cantitativ şi calitativ
nevoile populatiei, de asemenea fiind folosită la irigatii.
Solul
Campia Romană în sens geologic apare ca o depresiune puternic
sedimentară, o regiune de platforma rigidă, platforma Moesica.
S-a format prin depunerile sedimentelor din mediul acvatic.
Fundamentul Câmpiei Române este situat la adancimi variabile, care
cresc in fata arcului carpatic si este alcatuit din sisturi cristaline foarte
vechi (paleozoice protozoice).
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In baza cunt roci mezozoice neozoice, iar spre suprafaţă stint roci
sedimentare, ceea ce indica faptul ca umplerea depresiunii Câmpia
Română s-a făcut continuu.
La sfarsitul pliogenului şi cuaternarului s-au depus nisipuri,
pietrisuri, argile si loess. Partea cea mai joasa a Campiei Romane unde
s-a format o mare zone de confluente spre care raurile se curbeaza in
evantai, are o altitudine de 10-20 metri si s-a format pe un teritoriu de
lenta scufundare.
Forma Câmpiei Române, adancimea si aspectul, influentează
modul de propagare a undelor seismice care au epicentrul in Carpatii si
Subcarpaţii de curbură şi le imprimă acestora direcţia de la NE spre NV.
Solul este constituit de cernoziomul ciocolatiu şi mediu levigat.
Adancimea panzei freatice este de 8-20 m în partea de sus a campiei
şi de 3-15

m în lunci, unde se întalnesc soluri aluviale medii

humifere, aluviuni stratificate şi aluviuni recente. În aceste conditii,
chiar de la înfiinţarea aşezărilor, terenul a permis practicarea unei
agriculturi de mare randament. Importanţa calităţii solului este
crucială în ceea ce priveşte viitorul comunei Săgeata.
Pe teritoriul comunei Săgeata este predominant cernoziom de
faneata (freatic umed), dar exista si soluri de lunca în zona de
influenta a raului Buzau, fapt care a influentat dezvoltarea vegetatiei
de tip silvostepa si vegetatie de lunca si saraturi.
Roca mamă, pe seama careia s-au format solurile sunt luturile
loessoide - cu textura usoara sau mijlocie - slab coezive, caracterizate
prin culoare galbuie, cu nuante roseate, prin porozitate mare, precum
şi printrun continut ridicat de carbonat de calciu sub forma de
concretiuni friabile si difuze.
Sub aceasta

patura de luturi

loessoide

se gasesc nisipuri

friabile, carbonatate, nisipuri care apar in portiunile excesiv erodate.
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Din punct de vedere al indicilor agrochimici, solurile prezentate
au o reactie neutra pana la alcalina. In ceea ce priveste continutul în
potasiu, este un sol mijlociu pana la bine aprovizionat.
Managementul deşeurilor
Toate

activităţile

economico-productive

şi

sociale

sunt

generatoare de produse secundare cu valoare economică foarte
scăzută sau chiar inexistentă pe care le putem numi generic deşeuri.
Din punct de vedere al protecţiei mediului, gestionarea acestora
este o problemă acută la nivelul României, mai ales în contextul
cererii crescânde pentru toate produsele alimentare şi nealimentare.
Impactul gestionării necorespunzătoare a deşeurilor este unul
negativ asupra factorilor de mediu, dar şi asupra factorului uman, fie
că ne referim la sănătatea acestuia sau la activităţile sale productive.
Depozitarea deşeurilor în rampe de deşeuri înseamnă pierderi
irecuperabile de teren şi resurse.
Impactul negativ se răsfrânge asupra mai multor componente
ale mediului înconjurător: deşeurile biodegradabile se descompun,
producând gaze (poluare atmosferică) şi levigat (poluarea solului şi a
apei), aria de teren utilizată este relativ extinsă.
Deşeurile menajere depozitate pot constitui vectori importanţi în
răspândirea infecţiilor, pot constitui condiţii pentru înmulţirea
insectelor şi rozătoarelor, iar peisajul se degradează din punct de
vedere estetic.
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Este greu a se face o apreciere corectă a generării si colectării
deşeurilor municipale în comuna SĂGEATA, ca de altfel în întreg
judetul, deoarece nu au existat până în prezent sisteme corecte de
urmărire a acestor indicatori. Dintre acestea enumerăm: absenţa unei
evidenţe corecte a numărului de locuitori deserviţi, acceptarea
colectării unor cantităţi de deşeuri nepericuloase de producţie şi
introducerea lor în cantităţile raportate ca deşeuri menajere, absenţa
sistemelor de cântarire.
Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de
deşeuri şi reutilizarea acestora, promovând utilizarea durabilă a
resurselor constituia una din priorităţi administarţiei publice locale
SĂGEATA, urmărindu-se în special:
✓ Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii
materialelor reciclate, colaborând cu sectorul privat şi cu unităţile
care valorifică deşeurile.
✓ Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje.
✓ Reducerea impactului produs de carbonul generat de
deşeuri.
Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii dar şi sporirea calitativă a
serviciilor către populaţie şi sectorul privat se doreşte creşterea
suprafeţelor cu spaţii verzi, susţinerea iniţiativelor care premiază şi
recompensează populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează
deşeurile

din

gospodării,

o

bună

colaborare

cu

autorităţile

administraţiei publice județene pentru creşterea eficienţei şi calităţii
deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat.
5.5.6.1 Resurse naturale
Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei
sunt numai resurse proprii:
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terenurile agricole fertile, in special pe existenta cernoziomurilor care
datorita continutului sunt soluri fertile pentru cultura plantelor,
prielnice desfasurarii activitatilor zootehnice, produse animaliere si
vegetale din productia proprie.
Este foarte important ca in urmatorii ani sa fie speculat
potentialul agricol al comunei pentru ca astfel, prin eventuala
infiintare a not ferme de animale sau a unor asociatii agricole mari sa
fie stimulată economia locală.
5.5.6.2 Resurse de teren
Pe teritoriul comunei Săgeata este predominant cernoziom de
faneata (freatic umed), dar exista si soluri de lunca în zona de
influenta a raului Buzau, fapt care a influentat dezvoltarea vegetatiei
de tip silvostepa si vegetatie de lunca si saraturi.
Însusirile fizice ale solului permit executarea unor lucrari
agricole de calitate atunci cand solul este aprovizionat cu apa cel
putin

50 % din capacitatea de camp; in schimb, solul se lucreaza

destul de greu atunci cand procentul de apa se apropie de limita apei
de higroscopicitate.
Terenurile
cerealelor

sunt

favorabile

(grau, porumb),

dezvoltarii

viilor,

pasunilor,

a sfeclei de zahar, a cartofului si a

rosiilor.
Comuna Săgeata administrează în prezent un teritoriu de
cca.11.468 ha, reprezentand aproximativ 1.88% din suprafata
judetului Buzău.
Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturală a
teritoriului comunei, funcţia dominantă în profilul economico-social
fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura
vegetală şi creşterea animalelor.
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Din albia majoră a râului Buzău se exploatează materiale de
construcţie: piatră de râu, nisip, balast, etc.
Cea mai mare parte a teritoriului o reprezintă terenul arabil cca.
7.34%, adica 8.725 ha, la nivelul anului 2013. Putem aprecia ca
fondul funciar nu a suferit modificari

majore în ultimii ani,

categoriile de teren nu au suferit modificări semnificative în sensul
creşterii sau descreşterii suprafeţelor. Din analiza structurii fondului
funciar pe proprietari se constată ca terenul agricol se afla în
proprietate privată, in proportie de cca. 99.39%, iar terenurile
neagricole în proporţie de 18.51%.
Ca proprietar şi administrator al proprietăţii publice de interes
local, Consiliul Local Săgeata detine cca.17.16% din suprafaţa totală,
respectiv, cca.1968 ha, din care cca.186 ha sunt terenuri degradate şi
neproductive.
O suprafaţă importantă din teritoriul administrativ al comunei
Săgeata este evidentiat cadastral.
Realizarea

evidentei

cadastrale

eate

una

din

activitatile

importante cu influenta directa asupra resurselor de teren, pentru
asigurarea

unei

impozitari

corecte

a

proprietatilor, utilizarea

eficientă a terenului agricol şi pentru dezvoltarea şi promovarea
activă a valorilor funciare disponibile.
5.5.6.3 Flora
Prin flora unui ţinut se înțelege totalitatea plantelor ce cresc în
mod spontan în acel ținut.
Ca peste tot de altfel, şi în acest spațiu condițiile de clima, sol,
relief, influențează mult repartiția diferitelor specii de plante sau a
asociațiilor de specii.
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Vegetatia este de stepa modificata antropic datorita cultivarii
terenurilor. În principal, terenul este ocupat de culturile agricole,
de cultura cerealelor şi a plantelor industriale. Aceastea iau locul cu
totul vegetaţiei sălbatice, aducându-o până la extinţie. Putinele spaţii
lăsate necultivate

care ar mai rămâne fâneţelor, pajiştilor şi

islazurilor sunt năpădite acum de

buruieni otravitoare, arboret şi

muşuroaie.
Conditiile naturale de sol si clima au favorizat la SĂGEATA
cultivarea plantelor agricole de mare cultura şi anume: porumbul,
graul, fioarea-soarelui, orzul, ovazul, plante ce dau productii ridicate
in anii cu precipitatii şi conditii favorabile.
Se cultiva de asemenea, mazarea si fasolea, cartoful, sfecla de
zahar, legumele ardei, vinete, etc) si vita-de-vie.
Dintre plantele ierboase amintim: volbura, negara, albăstriţa,
rapita salbatica, neghina, pelinul, costreiul, palamida, pirul gros,
trifoiul, pătlagina, scaieţii. Palamida si costreiul compromit in mod
ingrijorator culturile, daca lucrarile de intretinere nu sunt efectuate
la timp si in mod corespunzator.
Puţinele pâlcuri de arbori au fost sacrificate şi azi mai pot fi
găsiţi putini arbori şi arbuşti. Zonele de luncă au singurele zone
împădurite ale comunei Săgeta, chiar dacă malul stâng prezintă
mult mai puţină vegetatie de arbori decât pădurile întinse de pe
cealaltă parte a râului.
Arbustii cei mai intalniti sunt: porumbar, stinger, maces, mur.
Pe malurile joase din apropierea baltilor apare o zona de rogoz, stuf
si papura. In stufarisuri sunt specii de telind salbatica, volbura de
balta, izma de balta.
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Plantele medicinale intalnite sunt: coada soricelului, musetelul,
cimbrul de camp, ciubotica cucului, parul ursului, traista ciobanului
izma, socul, macesul. Sunt adunate de sateni in cantitatile necesare
nevoilor din gospodarie.
Arborii sunt adaptati zonelor de câmpie şi se intalnesc aici specii de:
stejar, salcam, anin, tei, carpen, ulm, frasin, jugastru. Plantele
medicinale intalnite sunt: coada şoricelului, muşetelul, cimbrul de câmp,
ciubotica cucului, părul ursului, traista ciobanului, izma, socul,
maceşul. Sunt adunate de sateni in cantitatile necesare nevoilor din
gospodarie.
Vegetatia cultivată este reprezentata în primul rând prin plante
de camp. Conditiile naturale şi economice de la Săgeata au dat
posibilitatea extinderii plantelor agricole de mare cultură şi anume:
grâul de toamnă, porumbul, floarea soarelui - plante care în anii
foarte favorabili asigură producţii destul de ridicate.
Orzul de

toamna

dadea

productii

mari

in

anii

cand nu

sufera pierderi de pe urma gerului.
Orzul de primavara, ovazul, mazarea, fasolea sunt plante care
corespund conditiilor naturale de aici, dand productii multumitoare.
De asemenea, cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi gasesc
conditii optime pentru dezvoltare. Dintre speciile pomicole, prunul,
mărul, cireşul, vişinul sunt mai răspândite, pe câtă vreme nucul,
părul, caisul şi piersicul se găsesc în număr mic prin livezile de pe
lângă case.
5.5.6.4 Fauna
În zona se intalnesc serpi, broaste, albine, viespi, bondari,
melci, multe si multe feluri de alte insecte.
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Insectele sunt vietati care traiesc sub scoarta copacilor, sub
frunzarul acestora si au rol in transformarea substantelor organice
si in imbogatirea pamantului cu substante humice.
Pasarile

constituie

una

dintre

cele

mai

cunoscute

şi

numeroase grupe de vietuitoare. Prin cantecul, prin penajul, prin
modul de viata, prin foloasele aduse omului distrugand daunatorii,
dar si prin daunele produse, sunt in atentia permanentă a omului.
Dintre speciile de pasari prezente aici amintim: ciocarlia,
privighetoarea, mierla, cioara de semanatura, presura de grading,
vrabia, prigoria, graurul. Acesta din urma s-a inmultit foarte mult
in ultimii ani si provoaca mari distrugeri culturilor de vita-de-vie.
Rapitoarele de zi si de noapte sunt uliul porumbar, sorecarul
cucuveaua. Pe sub pamant cartita şi ariciul isi saps cu harnicie
galeriile.
Fauna mai cuprinde rozatoare ca: iepurele de camp, soarecele de
camp, popandaul, harciogul. In baltile de pe teritoriul comunei sunt
peşti care fac deliciul şi placerea pescarilor.
0 specie deosebita semnalată în anul 2011 în judeţul Buzău,
dar chiar şi în Săgeata este şacalul auriu, o prezenta exotica în ţara
noastră, ce a fost însa vanată intens din cauza pericolului ce îl
reprezenta pentru ecosistemul nostru fragil.
Lipsa acuta de vegetaţie înaltă nu permite existenta
animale

unor

uşor de remarcat şi agricultura intensivă nu permite să

ofere solului un repaus natural. Toate aceste lucruri nu pot decât
să îngrijoreze echilibrul natural al vieţii, chiar şi la nivelul comunei
Sageata.
Desi bogat in specii, dar nu exagerat de mare din punct de
vedere numeric, fondul cinegetic este valorificat doar intamplator de
localnici, vânătoarea nefiind o pasiune şi nici o ocupaţie.
82

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

În concluzie, teritoriul comunei SĂGEATA dispune de o flora şi o
fauna destul de diversificata.
5.5.7 Sănătatea
Infrastructura sanitară este formată din: 3 cabinete medicale
deservite de personal medical – medici şi asistente - şi personal
auxiliar, 1 cabinet stomatologic, a cabinet veterinar. La dispoziţia
populaţiei se mai afla şi farmaciile umane din satele Dâmbroca şi
Săgeata.
5.5.8 Educaţia
Infrastructura de învăţământ este formată din scoli gimnaziale (IVIII) şi grădiniţe situate în următoarele sate ale comunei: Săgeata (1
şcoală şi 1 gradiniţă), Dâmbroca (1 şcoală şi 1 gradiniţă) şi Găvăneşti
(1 şcoală şi 1 gradiniţă).
Cei cca. 367 copii sunt îndrumaţi în procesul didactic şi
educaţional de cca. 42 cadre didactice şi personal auxiliar.
5.5.9 Cultură, aşezări, port, tradiţii, datini şi obiceiuri,
monumente istorice
Dezvoltarea
presupune

durabilă

încetăţenirea

ca

obiectiv

strategic

fundamental

unor practici şi instrumente libere şi

diverse de acces la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al
propriei naţiuni şi al umanităţii în ansamblu, la toate resursele care
pot dezvolta creativitatea şi spiritul novator. Este vorba de asigurarea
şansei pentru toţi indivizii de a deveni producători de cultură,
depăşind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment.
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În esenţă, principiile dezvoltării durabile se aplică în egală
măsură patrimoniului cultural ca şi capitalului natural, fiind vorba de
resurse moştenite de care trebuie să beneficieze şi generaţiile
următoare. Întrucât avem de-a face cu resurse neregenerabile,
eventuala lor irosire, din ignoranţă sau neglijenţă, devine astfel
irecuperabilă şi ireversibilă.
Crearea unui mediu de calitate duce la prosperitatea comunei ṣi
implicit la o calitate sporită a vieţii cetăţenilor săi. Un mediu atractiv,
sigur ṣi sustenabil are o contribuţie benefică ṣi vitală pentru imaginea
comunei ṣi pentru reputaţia pe care acesta o are pe plan extern ṣi care
poate afecta deciziile
obţine

prin

investitorilor străini. Acest

dezvoltarea

lucru

se

poate

culturii şi a evenimentelor culturale, prin

promovarea turismului sau a altor forme de divertisment.
Singurul

obiectiv

din

comuna

SĂGEATA

inclus

în

lista

monumentelor istorice din judeţul Buzău de interes local este biserica
„Sfantul Nicolae" din satul Gavaneşti, împreună cu clopotniţa şi zidul
ei de incintă, ansamblul datând din secolul al XIX-lea şi fiind
clasificat ca monument de arhitectura.
Alte monumente:
✓
Monument istoric Săgeata din 1934;
✓
Monument istoric Găvăneşti din 1928 (troita).
5.5.10 Cultura, Culte
În comuna Săgeata sunt prezente două cămine culturale (satele
Săgeata şi Baniţa) necesare desfăşurării activităţilor artistice şi nu
numai.
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Bibliotecile

şcolare

organizate

la

nivelul

unităţilor

de

învătâmânt raspund necesităţii de carte la nivelul comunal.
În raza comunei funcţionează Biserici aparţinând cultului
ortodox, fiind deservite de preoţi ortodocşi.
5.5.11 Infrastructura socială
Asistenta socială presupune un ansamblu complex de masuri
și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor
situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru
prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea
marginalizării

și

excluziunii

sociale,

pentru

promovarea

incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.
Ca efect al descentralizării unor componente, la nivel local
activitatea de asistenţă socială s-a extins foarte mult.
Pe plan local, rezultatele activității în domeniul asistentei sociale
sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie
rezolvate la nivelul Primăriei SĂGEATA, fără a se depăși termenele
legale de soluționare a petițiilor. Numai în situații deosebite, cazurile
sunt referite altor instituții.
5.5.12 Instituții de ordine publică şi situaţii de urgenţă,
bănci
Cetăţenii se pot adresa organelor de Poliţie, în comună exitând
post local al Poliţiei Române. Serviciul voluntar de urgenţă este
organizat la nivelul Primăriei comunei Săgeata. La nivelul comunei
este prezent un oficiu bancar aparţinând CEC BANK.
5.5.13 Cadrul instituţional
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Conform Legii 351/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
privind aprobarea Secţiunii IV a Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional, SĂGEATA cuprinde o localitate de rangul IV, respectiv satul
reşedinţa de comună şi încă 1 localitate de rangul V respectiv, saulm
aparţinător.
Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor rurale de rang IV şi
de rang mai jos:
Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările
minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din
cadrul comunei respective sunt:
➢ sediu de primărie;
➢ grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;
➢ dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
➢ poşta, servicii telefonice;
➢ sediu de politie şi de jandarmerie;
➢ cămin cultural cu bibliotecă;
➢ magazin general, spaţii pentru servicii;
➢ teren de sport amenajat;
➢ parohie;
➢ cimitir;
➢ staţie/ halta C.F.R sau staţie de transport auto;
➢ dispensar veterinar;
➢ sediu al serviciului de pompieri;
➢ puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;
➢ alimentare cu apă prin cişmele stradale.
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi
satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor.
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Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea
acestora sunt determinate de numărul de locuitori şi de specificul
aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de
locuitori sunt:
➢ şcoala primară;
➢ punct sanitar;
➢ magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.
Aceste dotari sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie
de până la 20 locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la
distanţe de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune
de astfel de dotări.
Administraţia publică a Comunei SĂGEATA este organizată în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art.112, numărul corespunzator de consilieri locali este
de 13.
Componenţa şi apartenenţa politică a acestora este prezentată în
tabelul de mai jos:
Nr.crt

NUME ŞI PRENUME

APARTENENŢA POLITICĂ

1

CAŢOIU ARTEMIZA CRISTINA

PNL

2

CIUREA CONSTANTIN

PSD

3

CRĂCIUN NELA CARMEN

PSD

4

CRĂCIUN NICOLAE

PSD

5

GRIGORE DUMITRU

6

ILIE CONSTANTIN - VICEPRIMAR

PSD
PSD

7

MANEA ION

PSD

8

MAZILU FLORENTIN

PNL

9

MIREA EUSEBIO COSTEL

PSD

10

PAVEL OLIMPIA

PNL

11

TĂNASE PAVEL

PSD

12

TUZU GHEORGHE

PSD

13

VASILE DUMITRU

PSRO
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Potrivit art. 129, Consiliul local 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 sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a)

atribuţii

privind

unitatea

administrativ-teritorială,

organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului
de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a
comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern
şi extern.
Conform art. 154 din acelaşi act normativ, Primarul asigură
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor
Guvernului, a hotărârilor consiliului local.
Ales la ultimul scrutin electoral, Primar al comunei Săgeata a fost
validat domnul Tănase Sorin.
TĂNASE SORIN – PRIMAR

PSD
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Ulterior scrutinului şi validării mandatului de primar, domnul
Tănase a fost suspendat prin Ordin al Prefectului judeţului Buzău,
pentru o situaţie de incompatibilitate, parte atribuţiilor acestuia fiind
preluate de domnul Ilie Constantin, viceprimar.
Organigrama administraţiei locale cuprinde:
➢ Primar;
➢ Viceprimar;
➢ Secretar general al comunei;
➢ Administrator public
➢ Consilier Primar;
➢ Compartiment juridic şi monitorizare proceduri administrative;
➢ Compartiment stare civilă, arhivă şi secretariat;
➢ Birou buget contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii
publice, resurse umane şi salarizare;
➢ Compartiment registru agricol şi fond funciar;
➢ Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului şi cadastru;
➢ Compartiment asistenţă socială şi autoritate tutelară;
➢ Compartiment protectţia mediului, îmbunătăţiri funciare şi
spaţii verzi;
➢ Compartiment cultură;
➢ Compartiment situaţii de urgenţă;
➢ Compartiment gospodărie comunală;
➢ Compartiment poliţie locală;
➢ Compartiment asigurări şi asistenţă socială;
➢ Serviciul Local de Salubrizare Săgeata;
➢ Serviciul Public de alimentare cu apa Săgeata.
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5.5.14 Utilităţi – servicii
5.5.14.1 Alimentarea cu apă şi canalizarea
In prezent comuna dispune de sistem centralizat de alimentare cu
apa in satele: Dambroca, Bordusani, Sageata, Beilic, Găvăneşti,
Moviliţa şi Baniţa, şi în construcţie spre finalizare sistemul de
canalizare cu staţii de epurare in sistem centralizat. Pe lângă apa
asigurată din sistemul centralizat de alimentare cu apă ca şi sursă
alternativă de apă pentru gospodariile populatiei se mai constituie
fantanile sau forajele individuale.
O scurtă prezentare a sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare este făcută mai jos:
➢

Sursa – Necesarul de apa este asigurat din sursa subterana

proprie, constituita dintr-un front de captare compus din 6 foraje de
adancime, amplasate in extravilanul si intravilanul comunei Sageata
si avand urmatorii parametri tehnici:
➢ F1 H = 150 m; Nhs = artezian; Nhd = - 6,0 m; Q cap = 5,5 l/s;
➢ F2 H = 150 m; Nhs = artezian; Nhd = - 2,0 m; Q cap = 5,5 l/s;
➢ F3 H = 150 m; Nhs = 0,0 m;

Nhd = - 3,0 m; Q cap = 5,0 l/s;

➢ F4 H = 150 m; Nhs = 0,0 m;

Nhd = - 3,0 m; Q cap = 5,0 l/s;

➢ F5 H = 150 m; Nhs = - 1,5 m; Nhd = - 5,0 m; Q cap = 4,5 l/s;
➢ F6 H = 150 m; Nhs = - 3,0 m; Nhd = - 10,0 m; Q cap = 3,0 l/s;
Forajele F4 si F5 in prezent se afla in conservare. Forajele sunt
echipate cu cate o electropompa submersibila tip E4XP50/20, fiecare
avand urmatoarele caracteristici: Q = 2,7 l/s, H = 99 mCA, P = 4,0 kw
si n = 2850 rot/min. Toate forajele, mai putin cel amplasat in incinta
gospodariei de apa, au asigurata protectia prin cate o cabina
supraterana realizata din zidarie. Alimentarea cu energie electrica
pentru functionarea forajilor este asigurata din incinta Gospodariei de
apa printr-un cablu electric
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Debitele captate din sursa subterană proprie:
❖

Qzi max. = 988,370 mc

➢

Volume și debite de apă autorizate:

❖

Q zilnic max: 988,370 mc/zi ; Qzi maxim = 11,44 l/s; V

anual max: 360,800 mii mc
❖

V zilnic mediu: 814,210 mc/zi ; Q zilnic mediu = 9,42 l/s;

V anual mediu = 297,200 mii mc
❖

V zilnic min: 651,370 mc/zi ; Qzi minim = 7,54

l/s; V

anual min: 237,800 mii mc
❖

Funcţionarea sistemului este permanentă – 365 zile/an și

24 ore/zi
➢

Instalaţia de tratare:

Instalatia de clorinare a apei cu solutie de NaOCl este amplasata
in cladirea statiei de tratare din cadrul gospodariei de apa si este
compusa din:
- pompa dozatoare cu membrana si comanda electrica, tip RPG
603;
- rezervor solutie NaOCl cu o capacitate V = 100 l;
- contor de impulsuri tip APATOR AR MWM150, Dn 150 mm,
pentru comanda pompei.
- releu REED MWN;
- parametri functionali: Q = 40 l/s si P = 4 bari.
Instalatia de tratare este amenajata intr-un corp realizat din
zidarie de caramida, amplasat

intre cele doua

rezervoare de

inmagazinare.
➢

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

❖

Aducţiunea apei de la cele 6 foraje la rezervoarele de

inmagazinare a apei, se face prin conducta din PE 80, SDR 17,6, Pn
6, Dn = 90-180 mm, in lungime totala de 1324 m.
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❖

Înmagazinarea apei se face in 2 rezervoare semiangropate,

din beton armat, fiecare avand capacitatea V = 500 mc, amplasate in
cadrul gospodariei de apa si prevazute cu o camera a vanelor echipata
cu instalatii de automatizare.
❖

Protectia Gospodariei de apa este asigurata printr-un gard

din plasa de sarma montat pe stalpi din teava otel Dn 8 cm.
➢

Reţeaua de distribuţie a apei potabile

❖

Localitatile: Dambroca, Bordusani, Sageata si Beilic

Distributia apei de la rezervoarele de inmagazinare la utilizatorii
din localitatile mentionate, se face prin pompare, prin intermediul
unei retele de conducte din PEID (tip PE 80, SDR 11 si SDR 17, Pn
10) montate ingropat, in lungime totala L = 17.790 m si cu Dn = 63 –
250 mm.
Retelele de distributie sunt prevazute cu camine de vane, camine
de vane si golire, vane ingropate, hidranti de incendiu si cismele
stradale.
Statia de pompare (Qi = 50 mc/h si H = 40 mCA) este echipata cu
un agregat de pompare (4+1 pompe) cuplat cu o instalatie de hidrofor.
Aceasta statie de pompare asigura volumul de apa necesar si
pentru celelalte 3 sate.
❖

Localitatile: Gavanesti, Movilita si Banita

Alimentarea cu apa pentru aceste sate se face printr-o conducta ce
este racordata la conducta ce aduce apa pentru satele vecine, la
iesirea din satul Beilic.
Reteaua de conducte de distributie din PEID (tip PE 80, SDR 11 si
SDR 17, Pn 10) montate ingropat, in lungime totala de 24.110 m cu
Dn = 63 – 140 mm asigura necesarul de apa pentru aceste sate. Pe
retea sunt camine de vane, camine de golire, camine de aerisire si
hidrant de incendiu.
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Pentru a se asigura presiunea necesara a apei in retea, la
racordarea conductei de aductiune in satul Beilic, este Statia de
repompare apa potabila ce este echipata cu urmatoarele:
- grup compact de pompare;
- rezervor tampon;
- cladire statie (container);
- podet tubular de acces in interiorul statiei;
- drum de acces prin statie si platforma de intoarcere;
- gard imprejmuire zona de protectie sanitara si poarta de acces;
- camin inspectie;
- camin brabsament la reteaua de transport;
- retea electrica interioara si exterioara de conectare;
- instalatii hidraulice.
➢

Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil de apa pentru stingerea incendiilor este
stocat in rezervorul de inmagazinare de la gospodaria de apa. Rezerva
intangibila de apa pentru stingerea incendiilor este de 54 mc, timpul
de refacere a rezervei dupa incendiu fiind de 24 ore.
❖

Reţele de canalizare:

În prezent există reţea de canalizare şi staţie de epurare la
nivelul comunei Săgeata, dar încă nu este pusă în funcţiune.
Apreciem ca pe parcursul anului 2020 aceasta va fi dată în utilizare
locuitorilor comunei.
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5.5.14.2 Încălzirea şi alimentarea cu gaze naturale
În prezent comuna SĂGEATA nu este alimentată cu gaze
naturale. Alimentarea cu căldură a locuinţelor individuale şi a
instituţiilor publice se realizează în mare parte cu sobe, centrale
termice pe combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul
utilizat este constituit din lemne de foc, cărbuni, G.P.L., curent
electric.
5.5.14.3 Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public
Toate satele componente ale comunei SĂGEATA sunt racordate
la Sistemul Energetic National prin linii electrice de medie tensiune de
20 KV de tip aerian, montate pe stalpi de beton. Existenta posturilor
de transformare asigura alimentarea rete lelor electrice de joasa
tensiune care deservesc toti consumatorii din localitate, atat pe cei
casnici cat si societatile comerciale. Retelele de joasa tensiune sunt de
tip aerian, realizate in sistem clasic cu conductoare din aluminiu
independente, sau cu conductoare torsadate pentru prelungirile de
retea sau pentru cele modernizate. Nu exista nicio sursa de
producerea energiei electrice alternative.
Modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea
lampilor LED in reteaua de iluminat public stradal a reprezentat un
obiectiv al administraţiei publice locale.
Branşamentele sunt realizate preponderent aerian, cele vechi în
sistem clasic, cele noi cu conductoare torsadate (branşament trifazic)
sau cablu coaxial (branşament monofazic). Branşamentele în cablu
subteran deservesc îndeosebi dotările şi sunt amplasate de regulă în
incintele acestora.
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5.5.14.4 Reţeaua de drumuri locale, staţii CFR
Toate satele comunei Săgeata sunt tranzitate de acelaşi drum
judetean şi anume DJ203K. Acesta face în primul rând legătura cu
municipiul Buzău, intersectandu-se cu DN2-E85 în dreptul localităţii
Mărăcineni.
DJ203K are două secţiuni: una mai lungă ce face legătura cu
zona de munte a judeţului, de la Mărăcineni chiar din dreptul podului
peste râul Buzău până în comuna Lopătari, iar cealaltă porneşte de la
Gura Câlnăului şi face legătura cu comunele Vadu-Paşii, Săgeata,
Robeasca, ajungând apoi în judeţul Brăila în localitatea Jirlău.
O alternativa mai scurta de a ajunge la Săgeata din oraş o oferă,
podul rutier (acum în construcţie/renovare) alăturat celui de cale
ferată de la Vadu-Paşii (pod construit de Anghel Saligny).
Săgeata, reşedinţa comunei are 32 de străzi, aşezate în general,
perpendicular, de o parte şi de alta a străzii principale, care este în
acelaşi timp şoseaua de legătură cu celelalte localităţi ale comunei.
Baniţa are 16 străzi. Dispunerea lor topografică este geometrică,
reprezentând careuri aproape perfecte.
Beilic are şapte străzi şi toate au fost denumite după numele
celor care au pierit pe campul de luptă.
Borduşani are 15 străzi. Toate denumirile poartă numele unor
participanţi la războaiele mondiale .
Dâmbroca are zece străzi. Trei dintre

acestea, cele mai

importante sub raportul lungimii şi al numărului de case poartă
numele unor personalităţi ale satului.
Găvăneştiul are 15 străzi. Aici, zece străzi poarta numele unor
intelectuali, personalităţi ale satului: şase învăţători, trei profesori,
un preot.
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Moviliţa cea mai mica localitate din comună sunt doar doua
strazi denumite: Stupinei şi Soarelui.
Comuna Săgeata se află în apropierea mai multor căi de
transport importante: DN2-E85 la aproximativ 22 km, calea ferată
Buzău Maraşeşti, DN2B (Buzău-Brăila) de cealaltă parte a râului
Buzău alături de calea ferată Buzău-Făurei.
Cele mai apropiate staţii CFR sunt Gara Boboc în comuna
Cochirleanca pe ruta Buzău-Maraşeşti, precum şi două statii pe ruta
Buzău-Făurei (Tăbărăşti, Gara Cilibia). Exista şi un drum neasfaltat
ce face legătura prin câmp între satul Dâmbroca din comuna şi satul
Boboc din comuna Cochirleanca.
5.5.14.5 Reţele telefonice, TV, internet, poşta
Liniile telefonice sunt de tip aerian, executate în cablu şi montate
atât pe stâlpi proprii de lemn, cât şi pe stâlpii reţelelor electrice de
joasă tensiune, în funcţie de condiţiile locale. Racordarea abonaţilor
la sistem se face atât prin conexiune cablată, de tip aerian sau
subteran, cât şi prin conexiune de tip radio-telefon.
Pe teritoriul comunei există linii de transmitere a programelor de
televiziune prin cablu. Cablurile reţelei TV-Cablu sunt montate pe
stâlpii de susţinere aparţinând reţelelor electrice publice de joasă
tensiune, paralel cu cablurile telefonice.
Pe teritoriul comunei există şi antene aparţinând serviciilor de
telefonie mobilă.
Internet Rețeaua de internet este prezentă, exista conexiuni
ADSL prin intermediul liniei de telefonie fixă și alte conexiuni. La
rețeaua de internet sunt racordate și primăria și unele unități școlare,
etc.
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Servicii poştale
Serviciile

poștale

disponibile

pe

teritoriul

României

sunt

disponibile şi la nivelul comunei SĂGEATA existând un Oficiu Poştal
aparţinând C.N.Poştei Române.
5.5.14.6 Serviciul de Salubrizare
Serviciul de salubrizare este

un serviciu ce este organizat ca

făcând parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice
desfăşurându-se

sub

controlul,

conducerea

sau

coordonarea

autorităţilor administraţiei publice locale în scopul salubrizării
localităţii. Serviciul public de salubrizare a localităţii, denumit în
continuare serviciul de salubrizare, s-a organizat pentru satisfacerea
nevoilor comunităţii locale.
Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele
de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de
salubrizare a localităţii, denumit în continuare sistem de salubrizare.
Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
➢ 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
➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora;
➢ organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi
energetice a deşeurilor;
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➢ operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile
municipale şi deşeurile similare;
➢ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile
de sortare;
➢ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
➢ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare;
➢ organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi
a deşeurilor similare;
➢ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de
eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
➢ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
Serviciul public de salubrizare funcţionează şi este organizat pe
baza urmãtoarelor principii:
➢ protectia sãnãtãţii publice;
➢ autonomia localã şi descentralizarea;
➢ responsabilitatea faţã de cetãteni;
➢ conservarea şi protecţia mediului înconjurãtor;
➢ calitatea şi continuitatea serviciului;
➢ tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor;
➢ nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor;
➢ transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetãtenilor;
➢ administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea
publicã sau/şi privată a unităţii administrativ teritoriale si a banilor
publici;
➢ securitatea serviciului;
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➢ dezvoltarea durabilă.
Sistemul

de

salubrizare

este

alcătuit

dintr-un

ansamblu

tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi
echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare,
precum:
➢ puncte de colectare

separată a deşeurilor;

➢ staţii de transfer;
➢ staţii de sortare;
➢ baze

de

garare

şi

întreţinere

a

autovehiculelor

specifice

serviciului de salubrizare, etc.
În ceea ce priveşte serviciul de salubrizare la nivelul comunei
SĂGEATA, acesta s-a organizat începând cu anul 2013.
5.5.14.6.1 Gestiunea serviciului de salubrizare
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori,
după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor
operatori

toate

ori

numai

o

parte

din

competenţele

şi

responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare
contract de delegare a gestiunii.
Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică
punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice
aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de
a administra şi de a exploata aceste sisteme.

99

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv
operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice
aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre
activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnicoeconomice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un
studiu de oportunitate.
Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori
de drept privat care pot fi:
a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt.
Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral public
pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii

serviciilor de

utilităţi publice

în zona

teritorială

de

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale care exercită o
influenţă dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă
operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii
atribuit direct(...).
Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii
delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin
exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului,
precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare
competentă, în condiţiile legii speciale.
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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 având ca scop 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.
În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite(...),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se
stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr.
99/2016 şi Legii nr. 100/2016.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu
de următoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
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c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute
la lit. c);
e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la
nivel naţional.
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu
clauze referitoare la:
a) denumirea părţilor contractante;
b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera
serviciului de utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în
baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute
în legile speciale;
c) durata contractului;
d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;
e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice
aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul
contractelor de concesiune;
g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate
delegatului;
h)

sarcinile

şi

responsabilităţile

părţilor

cu

privire

la

investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, modernizări,
obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora;
i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea
serviciului şi modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii
acestora;
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j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice
la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile,
principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare a acestora;
k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina
delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul,
control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare
şi recuperare a oricărei supracompensaţii;
l)

modul

de

facturare

a

contravalorii

serviciilor

furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz;
m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la
stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în
considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele
fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului
odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi
gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte
în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii
operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi
metodologie de calcul;
n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea
valorii, modului de constituire şi de executare a acesteia;
o) răspunderea contractuală;
p) forţa majoră;
q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;
r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a
bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a
gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiţiile realizate;
s) menţinerea echilibrului contractual;
t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului
de delegare a gestiunii;
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u) forţa de muncă;
v) alte clauze convenite de părţi, după caz.
Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este
posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a
operatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu
aprobarea

autorităţilor

deliberative

ale

unităţilor

administrativ-

teritoriale.
În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2),
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se
stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi
Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii.
Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau
mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este
interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare
furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din
sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în
condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
Organizarea

şi

desfăşurarea

procedurilor

de

atribuire

a

contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi
publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentaţii
de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu
dispoziţiile

Legii nr.

98/2016, Legii

nr.

99/2016 şi

Legii

nr.

100/2016.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel
puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs;
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în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenţă pentru
atribuirea contractelor.
Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor,
precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate
privind furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi
cantitate

corespunzătoare

constituie

criteriile

principale

pentru

atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de
atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca
şi societăţile existente.
Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare
pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi
explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a
procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi
include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a
gestiunii şi anexele obligatorii la acestea(...).
În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează
în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea
generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza
mandatului primit.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice
locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit
legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi
strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a
urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează
serviciile de utilităţi publice, respectiv:
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a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor
contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
d)

modul

de

administrare,

exploatare,

conservare

şi

menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de
utilităţi publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a
preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.
În vederea

încheierii contractelor de

delegare

a

gestiunii,

autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice
vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea
deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei
propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de
oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de
delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii.
Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru
contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai
mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr.
100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării
investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional
prin contractul de delegare.
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În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice
locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o
dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului,
respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice,
după caz.
Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un
act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativteritoriale, respectiv între operatorii regionali şi asociaţiile

de

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, în baza mandatului primit.

5.5.14.6.2

Modalitatea

de

gestiune

a

serviciului

de

salubrizare 2020-2032
Pentru perioada de referinţă (2020-2032), până la realizarea
obiectivelor Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară " ECO
BUZĂU 2009", se stabileşte ca mod de gestionare a serviciului de
salubrizare a localităţii - gestiunea directă - pentru următoarele
activităţi specifice serviciului de salubrizare:
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;
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b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile
de neutralizare;
Gestiunea
autorităţile

directă

deliberative

este
şi

modalitatea
executive,

de
în

gestiune
numele

în

care

unităţilor

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită
nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit
legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,
respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de
utilităţi publice aferente acestora.
Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de
drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi(...) fără aplicarea
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:
a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate,
cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea
consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale
autorităţilor

deliberative

ale

unităţilor

administrativ-teritoriale

respective;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al
unităţilor

administrativ-teritoriale,

înfiinţate

de

autorităţile

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
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Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot
încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de
utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor
servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii,
cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite
atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe
toată durata acestui contract:
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii
de dezvoltare intercomunitară având ca scop 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, după caz, 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 administrativteritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativteritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;
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c)

capitalul

social

al

operatorului

regional,

respectiv

al

operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativteritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativteritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusă.
Prin

excepţie(...),

serviciile

de

utilităţi

publice

pot

fi

furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean,
reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu
modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare
proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la
finalizarea acestora.
Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau
judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept
fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai
conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la
unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi
cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) din Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în baza unei
hotărâri de dare în administrare care trebuie să conţină prevederi
detaliate şi complete privind atribuţiile şi responsabilităţile acestora
cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de
utilităţi publice aferent.

110

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune
directă prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe
baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei
prevăzuţi la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare şi
funcţionare aprobat de către consiliul de administraţie al acestora.
Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor
publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care
gestionează servicii de utilităţi publice, se reportează în anul următor
cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe
nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora
se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare
încheiate.
6. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT asigură un cadru relativ simplu de suport al
deciziilor cu privire la alternativele strategice care derivă din
evaluarea situaţiei actuale.
Înţelegerea cât mai exactă a situaţiei interne şi externe a
sistemului de gestionare a deşeurilor la nivel comunal poate implica
producerea unei cantităţi mari de informaţii, dar analiza SWOT
furnizează un filtru care reduce informaţiile la un un număr limitat
de subiecte cheie.
Odată ce aceste 4 categorii de aspecte: Puncte tari, Puncte slabe
(disfuncţii),

Oportunităţi

şi

Ameninţări

sunt

bine

identificate,

Strategia, prin intermediul obiectivelor sale, va indica cum vor fi
folosite şi păstrate punctele tari, corectate disfuncţiile, utilizate la
maximum oportunităţile şi contracarate ameninţările.
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Puncte
tari

1.Legislativ:
- existenţa unui cadru
legislativ armonizat cu legislaţia
europeană;
- existenta strategiei şi a
planului naţional de gestionare a
deşeurilor;
- existenţa planului regional
de
gestionare
a
deşeurilor
regiunea 2 sud-est;
- posibilitatea actualizării
suportului legislativ funcţie de
dezvoltarea cadrului insituţional
şi tehnic.
2. Planificare:
- Existenţa strategiei naţionale
de gestionare a deşeurilor şi
planului naţional şi regional de
gestiune
a
deşeurilor
care
asigură suport pentru strategia
locală;
- Elaborarea de strategii şi
planuri conexe care abordează
problematica
gestionării
deşeurilor;
Elaborarea
de
proiecte
specifice corelate
cu
prevederile
documentelor
de
planificare;
- Participarea
administraţiei
publice locale şi a autorităţilor
din domeniu în diverse etape de
planificare şi proiectare( fie
direct,
fie
în
etapa
de
autorizare).
3. Financiar:
-Alocarea de fonduri locale şi
posibilitatea accesării de fonduri
guvernamentale şi europene pentru
dezvoltarea
sistemelor
de
management integrat al deşeurilor
- Experienţa,
atât
la
nivelul administaţiei publice locale
cât şi al colaboratorilor din sectorul
privat (investitori şi consultanţi), în
elaborarea şi implementarea de
proiecte de finanţare.
4.Experienţa
în
derularea
programe de conştientizare.

1.Legislativ:
- existenţa de penalitaţi
în cazul nerespectării
prevederilor
şi
obligaţiilor legislative.

Oportunităţi

2.Planificare:
-Posibilitatea actualizării
programelor
şi
planurilor subsecvente
ca urmare a experienţei
planificării
la
nivel
regional şi local şi al
proiectării de sisteme
integrate la nivel local;

3.
Comunicarea şi
posibilitatea de accesare
a informaţiilor existente
în alte localităţi şi în alte
instituţii.

de 4. Tehnic:
-Existenţa a

numeroase
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ghiduri privind planificarea
şi
gestionarea
deşeurilor;
-Existenţa tehnologiilor din
localităţi;
-Posibilitatea
alinierii
la
standardele europene şi
naţionale în ceea ce priveşte
serviciul de salubrizare;
5. Economic/financiar:
- Dezvoltarea
de
mecanisme
financiare
/economice de suport;
- Continua dezvoltare a
pieţei de deşeuri;
-Dezvoltarea conceptului
de green- business;
-Mecanisme
de
finanţare
pentru
sectorul public;
- Existenţa
diferitelor
surse
de finanţare.
- Creşterea investiţiilor
financiare în domeniul
gestionării deşeurilor.

Puncte 1.Legislativ:
slabe
-frecventa
modificare
actualizare a legislaţiei;

şi

1.Legislativ:
Ameninţări
-apariţia
de
neconcordanţe
între
diferitele acte normative
din
cauza
frecventei
actualizări a legislaţiei.
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2.Planificare:
-insuficienta corelare cu alte
planuri şi programe şi cu alte
instituţii
care
elaborează
strategii;

2.Planificare
-posibilitatea
existenţei
riscului în implementarea
sistemului de gestionare
a deşeurilor ce conduce la
sancţiuni.

3. Tehnic:
- Insuficienta experienţă şi
pregătire în aria de tehnologii
nou introduse;
-Insuficienta practică în colectarea
datelor;
-Insuficienta corelare şi evaluare a
datelor disponibile.

3. Aspectul social:
-Participarea
generatorilor de deşeuri
în implementarea unui
sistem
centralizat
de
gestionare a deşeurilor
este direct dependentă de
disponibilitatea acestora
de a respecta cerinţele
sistemului respectiv şi de
a
plăti
serviciile
de
salubrizare;
-Insuficienta
informare
şi
conştientizare
a
populaţiei face ca aceasta
să
nu
cunoască
avantajele
gestionării
conforme a deşeurilor şi
să rămână la concepţia
actuală de colectare în
amestec,
fără reciclarea
sau
valorificarea
deşeurilor.

4. Economic:
-fluxul reciclării nu este încă
stabilizat – desigur şi din cauza
insuficientei
implementări
a
colectării separate;

4. Economic:
-riscul de neplată a
tarifelor
aferente
serviciului de colectare şi
transport
din
partea
populaţiei;
-resurse
financiare
limitate ale administraţiei
publice locale;
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5.Tehnic:
- aria de acoperire scăzută limitat
doar la unitatea administrativ
teritorială;
-grad
scăzut
de
extindere
a
sistemelor de colectare selectivă a
deşeurilor;
- insuficienţa/lipsa facilităţilor de
gestionare a deşeurilor (staţii de
transfer, staţii de sortare, staţii de
compostare, depozite conforme etc).
- Insuficienta
dezvoltare
a
infrastructurii
rutiere
(absolut
necesară în etapa de colectare şi
transport al deşeurilor);

5.Tehnic:
-implementarea
unor
tehnici
şi
tehnologii
neprobate în realitatea
locală
a
gestionării
deşeurilor;
-experienţă
redusă
şi
insuficienţa personalului
instruit în implementarea
diverselor tehnologii.

Analizând situaţia comunală a gestionării deşeurilor desprindem
următoarele concluzii:
a.

Sub aspectul colectării şi transportului deşeurilor situația

actuală prezintă următoarele particularităţi:
➢ echipamentul existent vechi (autocompactoarele şi pubelele
în general se apropie de durata integrală de amortizare) ce necesită
costuri mari de întreţinere şi înlocuire;
➢ colectarea selectivă este încă la început dar se constată un
trend pozitiv al acesteia;
➢ conform ultimelor raportări, la nivel comunal nu s-a
realizat decât în mică parte colectarea separată a deşeurilor
periculoase din deşeurile municipale;
b.

În ceea ce privește reutilizarea deşeurilor situația actuală se

prezintă astfel:
➢ nivel foarte scăzut de reciclare;
➢ capacități foarte mici de sortare.
c.

Tratarea deșeurilor biodegradabile prezintă următoarele

aspecte:
d.

lipsa facilităților de tratare a deșeurilor biodegradabile
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e.

În ceea ce privește situația depozitelor de deșeuri, aceasta

se prezintă astfel:
➢ Depozitarea

deşeurilor

se

face

la

depozitul

conform

administrat de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. din localitatea
Gălbinaşi judeţul Buzău.
f.

Referitor la informarea şi conștientizarea publică, în prezent

situaţia poate fi descrisă astfel:
➢ inițiative foarte limitate;
➢ lipsa unei strategii de comunicare.
Ca şi o concluzie, formată în urma analizei asupra situației
actuale, se poate afirma că gestionarea deșeurilor în comuna
SĂGEATA există lacune în realizarea obiectivelor lansate la nivel
naţional, regional şi judeţean. Îndeplinirea obiectivelor strategice şi a
țintelor prevăzute în planurile de management al deșeurilor (Planul
Naţional de Gestionare a Deşeurilor – PNGD, Planul Regional de
Gestionare a Deşeurilor regiune 2 Sud-Est şi planul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor – PJGD), pot fi realizate numai prin
implicarea

activă

a

operatorului

serviciului

şi

a

autoritaţii

administraţiei publice locale, prin creşterea alocării de resurse
necesare dezvoltarea serviciului şi sistemului de salubrizare, dar şi
printr-o mai mare implicare a cetăţenilor.

7.Priorităţi şi indicatori de monitorizare
7.1 Priorităţi
În scopul realizării obiectivelor strategiei, conform legislației în
vigoare, comuna SĂGEATA urmărește să atingă obiectivele propuse,
stabilindu-şi o serie de priorităţi şi respectând în acelaşi timp
angajamente asumate de Romania prin tratatele internaţionale, astfel:
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a. până la sfârşitul anului 2020, stabilirea obiectivelor pentru
2020 în materie de prevenire a generării de deșeuri şi de decuplare,
care să se bazeze pe cele mai bune practici în vigoare (Directiva 2008
/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deșeurile şi
de abrogare a anumitor directive);
b.

anul 2020, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării

deșeurilor, se vor introduce sisteme de colectare separată pe
minimum 4 fracţii respectiv: hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.
În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic,
economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al
respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de
reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare
separată pe minimum 4 fracţii, autoritatea administraţiei publice
locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a
deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de
sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii amintite mai sus.
(conform art.2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
c.

atingerea, până la 31.12.2020, a unui nivel de pregătire

pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile
de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere
sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de
deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de
minimum 50% din masa totală (conform art.17 din Legea nr.
211/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare);

117

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

An

Activitate

ŢINTA/OBIECTIV Sursa de finanţare

31.12.2020

Obligaţii
anuale minimum
50%
privind
nivelul
de din masa totală
pregătire
pentru
reutilizare şi reciclare
a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic şi
sticlă provenind din
deşeurile
menajere
sau, după caz, din alte
surse, în măsura în
care aceste fluxuri de
deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin
din gospodării

Responsabil

-Taxa/Tarif
Operatorul
salubrizare
serviciului de
-Fonduri U.E
Salubrizare
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA
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d.

atingerea, până la 31.12.2020, a unui nivel de pregătire

pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri
pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa
cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de
construcţie şi demolări (conform Legii nr. 211/2011, republicată cu
modificările şi completările ulterioare);
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An
31.12.2020

e.

Activitate
Obligaţii
anuale
privind
nivelul
de
pregătire
pentru
reutilizare, reciclare şi
alte
operaţiuni
de
valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de
umplere,
rambleiere
care utilizează deşeuri
pentru a înlocui alte
materiale,
ale
persoanele juridice pe
numele cărora sunt
emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare

ŢINTA/OBIECTIV
minimum
70%
din cantitatea de
deşeuri provenite
din activităţile de
construcţii

Sursa de finanţare
Responsabil
-Taxa/Tarif
Comuna SĂGEATA
salubrizare
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA

reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală

generată, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, într-un interval de maximum 15 ani de la data de 16
iulie 2001, adică până în anul 2020 (conform art.6 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) din H.G. nr. 349/2005 privind
depozitarea deșeurilor cu modificările şi completările ulterioare);

An
31.12.2020

Activitate
Obligaţii
anuale
privind
reducerea
cantității de deșeuri

ŢINTA/OBIECTIV
minimum 35%
din -Taxa/Tarif
cantitatea
total salubrizare
generată
-Fonduri U.E

Responsabil
Comuna SĂGEATA
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biodegradabile
municipale depozitate
la 35% din cantitatea
totală
generată,
exprimată gravimetric

-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA

f. Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din
greutatea deşeurilor de ambalaje - termen anual (conform cu Legea 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje);
g. Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de
ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de
ambalaje - termen anual:
✓ 60% din greutate pentru sticlă;
✓ 60% din greutate pentru hârtie/carton;
✓ 50% din greutate pentru metal;
✓ 15% din greutate pentru lemn;
✓ 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de
plastic.
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h. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 45 % - termen 2017÷2020 (
conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);

An
31.12.2020

Activitate
ŢINTA/OBIECTIV
Obligaţii
anuale minimum 45%
privind
asigurarea
ratei
minime
de
colectare EEE

-Taxa/Tarif
salubrizare
-Fonduri U.E
-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA

Responsabil
Comuna SĂGEATA
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i. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare
de minim 65 % - termen începând cu 2021( conform cu OUG 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
j. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate
DEEE colectate separat se îndeplinesc următoaele obiectivele minime
pentru DEEE incluse în Anexa 1( conform cu OUG 5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice): spre informare
termenul era până la 14.08.2018
➢ Valorificare:
✓ 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10
✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4
✓ 75% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9
➢ Pregătire pentru reutilizare şi reciclare pentru DEEE incluse în
categoria: Termen până la 14.08.2018
✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10
✓ 70% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4
✓ 55% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9
➢ Reciclarea a 80% din lămpile cu descărcare în gaze - termen
până la 14.08.2018
k. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate
DEEE colectate separat se îndeplinesc următoarele obiectivele minime
pentru DEEE incluse în Anexa 2( conform cu OUG 5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice) – Termen începând cu
15.08.2018:
➢ Valorificare:
✓ 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4
✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 2
✓ 75% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6
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➢ Pregătire pentru reutilizare şi reciclare:
✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4
✓ 70% pentru DEEE incluse în categoria 2
✓ 55% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6
➢ Reciclarea a 80% din DEEE incluse în categoria 3
l. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori
portabili (conform cu HG 1132/2018 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările
şi completările ulterioare) – termen permanent;
m.Conectarea în proporţie de 100% a populaţiei comunei
SĂGEATA

la

serviciul de salubrizare

- termen 31.12.2020

–

Responsabil Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei
SĂGEATA.
7.2 Indicatori de monitorizare
În

vederea

realizării

obiectivelor

propuse

şi

a

respectării

principiilor strategiei, se stabilesc o serie de indicatori de monitorizare
(vezi tabelul de mai jos) care vor permite evaluarea modului în care
sistemul de utilități publice aferente serviciului de salubrizare va
contribui la implementarea acesteia, ţinta finală fiind atingerea
scopului principal – îndreptarea comunei
reciclării”

gestionând

către o ”societate a

durabil

deşeurile.
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Nr.
Obiectivul
crt
1. Îmbunătățirea
calității Serviciului

2.

3.

Atingerea
şi
respectarea
standardelor
europene de mediu
Îmbunătăţirea
calităţii mediului şi
protecţia
sănătăţii
populaţiei

4.

Reducerea
semnificativă a ratei
de
generare
a
deșeurilor

5.

Creșterea capacității
de
atragere
a
fondurilor

6.

Gestionarea

Mijloacele

Indicatorii

Perceperea unor tarife sau
taxe care să respecte limitele
de
suportabilitate
ale
populației
Aplicarea
principiului
„poluatorul plătește”

- Numărul populaţiei plătitoare de tarife şi taxe
- Numărul de agenţi economici plătitori de taxe şi tarife
- Gradul de colectare a taxelor şi tarifelor
- Gradul de reducerea a cantităţii de deşeuri eliminate prin
depozitare

Implementarea Sistemului de - Obţinerea şi menţinerea certificării ISO 9001, ISO 14001 si
management
integrat
în OHSAS 18001
cadrul Serviciului
Abordarea
integrală
aspectelor
de
mediu
gestionarea deşeurilor

a - Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de salubrizare
în - Numărul de locuitori care beneficiază de servicii de salubrizare
- Numărul locuitorilor arondaţi la sistemul de colectare selectivă
- Cantitatea de deşeuri colectată din totalul generat
- Cantitatea de deşeuri depozitată
- Rata de reciclare a deşeurilor colectate
Dezvoltarea
- Numărul de campanii de informare şi conştientizare a publicului
comportamentului
interesat
responsabil
în
domeniul - Gradul de implicare a societăţii civile
gestionării deşeurilor
- Numărul de locuitori care îşi modifică comportamentul de
generare şi gestionare a deşeurilor
- Numărul de operatori economici care îşi modifică comportamentul
de generare şi gestionare a deşeurilor
Dezvoltarea
capacităţii - Numărul persoanelor instruite
administrative a Serviciului
- Numărul proiectelor aprobate
- Numărul de proiecte respinse
- Numărul de proiecte implementate
Aplicarea prevederilor Legii nr. - Numărul deciziilor supuse consultări sau dezbaterilor publice
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Nr.
crt

Obiectivul

Mijloacele

Indicatorii

Serviciului pe criterii
de
transparență,
competitivitate
şi
eficiență

52/2003 cu modificările şi
completările
ulterioare,
privind
transparența
decizională în administrația
publică
Sondaje de opinie, evaluări pe
bază de chestionare

- Numărul de recomandări primite din partea publicului interesat
- Numărul de recomandări ale publicului interesat incluse în
deciziile luate
- Gradul de migraţie al personalului
- Numărul respondenţilor unui sondaj de opinie/chestionar
- Gradul de satisfacție a clienţilor
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8. DESCRIEREA ACŢIUNILOR STRATEGICE
8.1 Investiţii
În principal se vor desfăşura o serie de investiţii precum:
a. investiții prioritare, finanțate din bugetul propriu al
localităţii în echipamente de colectare separată şi transport separat a
deşeurilor (autovehicule speciale autogunoiere), în recipiente pentru
colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor din metal, mase
plastice, hârtie şi sticlă precum şi achiziţionarea de unităţi de
compostare individuale;
b. investiții în modernizarea sistemului de salubrizare a
localităţii care urmează a fi finanțate din alte surse (Posibilitatea
accesării

de

fonduri

prin

Grupul

de

Actiune

Locală,

pentru

echipamente de colectare separată şi transport separat a deşeurilor
(autovehicule)).
8.2 Metode
Pentru implementarea Strategiei se vor adopta următoarele
metode:
8.2.1 Metode de colectare selectivă a deșeurilor
Sistemul de colectare separată (până în anul 2020), ce constă în
colectarea deşeurilor din gospodăriile populaţiei comunei se va realiza
pe 2 fracţii (umed şi uscat) urmând ca din fracţia uscată să se
realizeze un sistem de selectare pe 4 fracții –hârtie, mase plastice,
metale şi sticlă, pentru acest lucru estimându-se necesitatea
achiziţionării unui număr suficient de europubele cu o capacitate de
minim 80 litri, necesar pentru a fi distribuite la fiecare din
gospodăriile localităţii.
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Complementar,

pentru

îndeplinirea

obiectivelor

privind

colectarea selectivă, se impune achiziționarea a unui număr de
containere cu o capacitate de 1,1m3, corespunzător organizării în
fiecare sat al comunei a minim 1 platformă/punct de colectare.
Vor fi achiziţionate recipiente pentru colectarea deșeurilor în
sistem de 4 recipiente pe fiecare platformă de colectare, în
conformitate cu Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările şi
completările

ulterioare,

privind

regimul

deșeurilor,

după

cum

urmează:
➢ recipient destinat colectării de hârtie și carton (hârtie
tipărită, hârtie în amestec etc.);
➢ recipient destinat colectării de metal
➢ recipient destinat colectării de mase plastice (folii, PEID,
PET, PVC și alte materiale plastice);
➢ recipient destinat colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă
albă);
asigurându-se astfel, pe fiecare tip de deşeu, colectarea acestora
în recipiente adecvate (închise cu capac) după cum urmează:
➢ pentru deşeuri de hârtie şi carton: eurocontainere de 1,1
mc în punctele de pre-colectare;
➢ pentru deşeuri de sticlă: eurocontainere de 1,1 mc în
punctele de pre-colectare;
➢ pentru deşeuri de mase plastice: eurocontainere de 1,1 mc
în punctele de pre-colectare;
➢ pentru deşeuri de metal: eurocontainere de 1,1 mc în
punctele de pre-colectare;
➢ pentru deşeuri reziduale (amestecate) în recipiente de
colectare adecvate [(europubele 120 literi sau 240 litri)(furnizate de
operatorul de salubrizare)] din poartă în poartă;
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➢ pentru îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniu în ceea
ce priveşte deşeuri biodegradabile, se va propune asociaţiei ca prin
intermediul operatorului de salubrizare gospodăriile localităţii să
beneficieze de unităţi de unităţi de compostare individuale sau alte
recipiente adecvate;
Totodată biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale
şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri să se transporte în
vederea eliminării la depozitul de deşeuri biodegradabile.
8.2.2 Metode de transport a deșeurilor
Transportul

se

va

efectua

cu

mijloace

de

transport

ale

operatorului proprii sau închiriate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, la depozitul conform administrat de S.C. RER SERVICII
ECOLOGICE S.R.L. sau la alt depozit conform din judeţ sau din afara
judeţului. În ceea ce privește necesarul autovehiculelor ce vor fi
achiziţionate/închiriate pentru asigurarea transportului deșeurilor, sa

estimat

un

număr

de

minim

2

de

maşini

de

transport

(autocompactoare şi/sau autocontainer), pentru utilizarea lor în
comună şi înafara acesteia.
Transportul deșeurilor colectate de pe raza localităţii se va realiza
în condiții de siguranță pentru protecția mediului şi sănătății
populației, ţinând cont de toţi factorii de influenţă.
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8.2.3 Metode de sortare, tratare şi depozitare a deşeurilor
În vederea obţinerii a cel puţin 4 fracţii, în urma sistemului de
colectare separată a deşeurilor municipale pe cele 2 fracţii, umed şi
uscat, deşeurile municipale rezultate în urma colectării vor fi
transportate de către operatorul licenţiat pentru activitatea de
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, în staţiile de sortare amplasate pe
raza judeţului Buzău (în comunele Beceni, Cislău sau Vadu Paşii) sau
în alte judeţe.
Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi
deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţia de
de sortare, se transportă în vederea eliminării la depozitul de deşeuri
conform administrat de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. sau la
alt depozit conform din judeţ sau din afara judeţului.
Depozitarea

deşeurilor

se

va

face

la

depozitul

conform

administrat de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. sau la alt
depozit conform din judeţ sau din afara judeţului.
8.2.4 Alte activităţi ale serviciului de salubrizare
În ceea ce priveşte celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare
altele decât:
➢ 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,
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➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora;
➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare;pentru care se va adopta ca formă de gestiune gestiunea
directă,
şi anume:
➢ transfer

pentru

deşeurile

municipale

şi

operarea/administrarea staţiilor de deşeurile similare;
➢ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în
staţiile de sortare;
➢ organizarea

prelucrării,

neutralizării

şi

valorificării

materiale şi energetice a deşeurilor;
➢ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
➢ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
➢ organizarea

tratării

mecano-biologice

a

deşeurilor

municipale şi a deşeurilor similare;
➢ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor
de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
➢ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
se va lua în vedere în cazul în care activitaţile respective pot fi
organizate de către autoritatea administraţiei publice locale adoptarea
gestiunii directe (dacă acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnico-economic) sau a gestiunii delegate.
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9. Provocări pentru viitor
9.1. Conceptul de “end-of-waste”
Încetarea statutului de deşeu sau conceptul „end-of-waste” a fost
introdus în anul 2005, prin lansarea Strategiei Tematice privind
prevenirea şi reciclarea deşeurilor, în cadrul celui de-al 6-lea Program
de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene (PAM 6). Această
strategie este una pe termen lung şi promovează o “societate a
reciclării” în Europa, furnizând şi cadrul pentru revizuirea politicii
deşeurilor la nivelul Comunităţii; prin această strategie s-a dorit
clarificarea şi simplificarea cadrului legislativ, precum şi introducerea
unor noi instrumente în managementul deşeurilor, cum ar fi analiza
ciclului de viaţă. Elementul de noutate al acestui concept („end-ofwaste”) este obligația producătorului de a analiza opțiunile de
valorificare a deșeurilor înainte de eliminarea finală, astfel deșeul
putând deveni o marfă atunci când este utilizat în proporţie de 100%
(spre

exemplu:

întrebuințarea

drept

combustibil,

utilizarea

la

rerafinarea petrolului, valorificarea în agricultură ca fertilizant, etc.).
Conform

Legii

nr.

211/2011

privind

regimul

deșeurilor,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-au stabilit
principalele criterii care stau la baza încetării statutului de deșeu:
➢ substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru
îndeplinirea unor scopuri specifice;
➢ există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în
cauză;
➢ substanţa

sau

obiectul

îndeplineşte

cerinţele

tehnice

pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi
normele aplicabile produselor;
➢ utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte
nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.
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Deşeurile trebuie tratate ca o resursă valoroasă, iar faptul că au
fost adoptate aceste criterii de încetare a statutului de deşeu, pentru
unele fluxuri de materiale, vor stimula considerabil industria precum
şi serviciile de reciclare.
Aceste criterii de încetare a statutului de deşeu reflectă faptul că
un tip de deşeu a ajuns la un anume stadiu de prelucrare, prin care
capătă o valoare intrinsecă, astfel încât este puţin probabil să mai fie
eliminat (ca şi deşeu), fiind transformat până la un punct în care
utilizarea sa să nu mai reprezinte un risc pentru mediu şi sănătatea
umană (moment în care va putea fi considerat produs/materie primă
secundară).
Aplicarea statutului de încetare a calităţii de deşeu va veni în
sprijinul sectorului economic, inclusiv cel autohton, încurajând astfel
utilizarea materiilor prime secundare de calitate superioară (cu un
efect pozitiv asupra ratelor de reciclare). În acest mod va fi sporită
încrederea potenţialilor utilizatori în folosirea acestor tipuri de
semifabricate, care au fost prelucrate la standarde superioare de
calitate.

133

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU

9.2. Campanii de informare şi conştientizare a publicului
La nivelul comunei SĂGEATA, autoritatea administraţiei publice
locale alături de operator va organiza campanii de informare, educare
și conştientizare a publicului interesat cu privire la importanța
colectării selective a deşeurilor.
Acest nou sistem urmărește să îmbunătățească, atât calitatea
vieții, cât şi a mediului, aplicând legislația europeană și românească
în domeniu, în condiții de eficiență economică și de suportabilitate
financiară. Iniţierea şi derularea a unor astfel de acţiuni au ca scop
informarea

locuitorilor

comunei

cu

privire

la

implementarea

sistemului de colectare separată a deşeurilor, precum și însușirea de
către public a unor informații despre specificul problemelor.
Principalele acțiuni de informare și conștientizare a publicului
sunt:
➢ campanii de informare în școli;
➢ dezbateri publice.
Scopul

principal

al

acestor

campanii

de

informare

și

conștientizare a publicului vizează:
➢ prezentarea importanței colectării separate și a reciclării
deşeurilor;
➢ dezvoltarea sistemului de colectare separată a deşeurilor pe
întreg teritoriul comunei, prin prisma unui comportament responsabil
față de mediul înconjurător din partea cetățenilor;
➢ implementarea sistemului de colectare separată la toate
gospodăriile comunei;
➢ atingerea principalelor ținte legislative propuse în domeniul
gestionării deșeurilor;
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➢ reducerea

cantității

de

deșeuri

menajere

depozitate,

respectiv creșterea cantității de deșeuri reintroduse în circuitul
economic, la nivel comunal;
➢ optimizarea utilizării resurselor materiale disponibile.
9.3. Implementarea obiectivelor prioritare ale PAM 7 (al 7lea Program comunitar de acţiune pentru mediu)
Viziunea Uniunii, pentru anul 2050, este aceea ca vom trăi mai
bine, în limitele oferite de planeta noastră. Prosperitatea şi mediul
sănătos “vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care
nu se iroseşte nimic şi în care resursele naturale sunt gestionate în
mod durabil, biodiversitatea este protejată, preţuită şi refăcută, astfel
încât să sporească rezistenţa societăţii noastre”1.
Programul de acţiune până în anul 2020 se bazează pe o serie de
obiective prioritare, grupate în capitole. PAM 7 sprijină punerea în
aplicare a acestor obiective şi încurajează acţiunile desfăşurate la
toate nivelurile, promovând investiţiile. În multe cazuri, pentru ca
aceste obiective să fie atinse, vor fi necesare – în principal –
implementarea unor măsuri la nivel naţional, regional sau local, în
conformitate cu principiul subsidiarităţii. Publicul va trebui să fie un
partener activ în tot acest proces, necesitând depunerea unor eforturi
din partea autorităţilor pentru informarea corespunzătoare a acestuia
cu privire la politica de mediu.
Existenţa unor obiective clare oferă tuturor factorilor de decizie şi
altor părţi interesate, inclusiv agenţilor economici şi partenerilor
sociali, cetăţenilor individuali, o direcţie şi un cadru previzibil pentru
acţiune.
1

Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune
pentru mediu până în 2020 “O viaţă buna, în limitele planetei noastre”.
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Obiectivele tematice, stabilite de Uniune, cărora trebuie să li se
acorde o atenţie deosebită şi care ar trebui realizate şi la nivelul
comunei sunt:
➢ obiectivul nr.1 – protejarea, conservarea şi ameliorarea
capitalului natural;
➢ obiectivul nr. 2 – trecerea spre o economie verde şi
competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor;
➢ obiectivul nr. 3 – protejarea cetăţenilor de presiunile legate
de mediu şi de riscurile la adresa sănătăţii şi a bunăstării.
Aceste trei obiective sunt interrelaţionate, iar realizarea lor
trebuie urmărită în paralel. Cu alte cuvinte, acţiunea luată în vederea
atingerii unui obiectiv va contribui la realizarea celorlalte.
10. Consideraţii finale
Necesitatea constientizării faptului că susţinerea modelului
economic tradiţional conduce la „faliment”, prin neutilizarea durabilă
a resurselor, trebuie să fie o prioritate în gândirea strategică în anii ce
urmează.
Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare pentru comuna SĂGEATA reprezintă
fundamentul stabilirii pe termen mediu şi lung a modalităţilor prin
care se urmăreşte gestionare durabilă a deşeurilor pe teritoriul
comunei.
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Strategia de dezvoltare a Serviciului reprezintă o modalitate
importantă de implementare a legislaţiei aplicabile (Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 101/2006 privind
serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; OUG 57/2019 privind codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; H.G. nr.942 din 2017 privind aprobarea Planului naţional
de gestionare a deşeurilor; H.G. nr. 246 din 2006 – pentru aprobarea
Strategiei

naţionale

privind

accelerarea

dezvoltării

serviciilor

comunitare de utilităţi publice; H.G. nr. 1.061 din 10 septembrie
2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul

României;

Ordinul

1364/14.12.2006

al

ministrului

mediului şi gospodăririi apelor, cu modificările şi completările
ulterioare şi Ordinul 1499/21.12.2006 al ministrului integrării
europene, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea
planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, etc), în domeniul
mediului, a managementului deşeurilor şi serviciului de salubrizare,
la nivel comunal, oferind totodată cadrul legal în care toate părţile
interesate îşi coordonează acţiunile pentru atingerea scopurilor
propuse.
Revizuirea strategiei se va face ori de câte ori este nevoie fiind
determinată pe de o parte de modificarea sau apariţia de elemente noi
în cadrul legislativ actual, iar pe de altă parte de modificarea gândirii
strategice în ceea ce priveşte dezvoltarea şi functionarea pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare comunal.
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.19/31.03.2020

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
pentru serviciul public de salubrizare, activităţile 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; colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare, al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău
Nr.
crt.
1.
1.1.

Trimestrul
II

III

IV

Total
an

a) numărul de contracte încheiate raportat 100%
la numărul de solicitări, pe categorii de
utilizatori

100%

100%

100%

100%

b) procentul de contracte de la lit. a) 100%
încheiate în mai puţin de 10 zile
calendaristice

100%

100%

100%

100%

c) numărul de solicitări de modificare a 95%
prevederilor contractuale, raportate la
numărul total de solicitări de modificare a
prevederilor contractuale, rezolvate în 10
zile

95%

95%

95%

95%

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 95%
parametrilor de calitate ai activităţii
prestate,
rezolvate, raportat la numărul
total de cereri de
îmbunătăţire a
activităţii, pe categorii de activităţi

95%

95%

95%

95%

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

I

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

d.1) colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al

deşeurilor similare provenind din activităţi 95%
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
95%
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
95%
instalaţiile de neutralizare.
1.2.

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de recipiente de precolectare 100%
asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a
solicitărilor, raportat la numărul total de
solicitări

100%

100%

100%

100%

b) numărul de reclamaţii rezolvate privind 90%
cantităţile de servicii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind
cantităţile de servicii prestate pe tipuri de
activităţi şi categorii de utilizatori

90%

90%

90%

90%

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%

90%

90%

90%

90%

b.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
b.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);

b.3)colectarea cadavrelor animalelor de [90%]
pe domeniul public şi predarea acestora (90%)
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).

[90%]
(90%)

[90%]
(90%)

[90%]
(90%)

[90%]
(90%)

c) ponderea din numărul de reclamaţii de la 1%
lit. b) care s-au dovedit justificate

1%

1%

1%

1%

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au 95%
fost rezolvate în mai puţin de 5 zile
lucrătoare

95%

95%

95%

95%

e) numărul de sesizări din partea agenţilor 9%
de protecţia mediului raportat la numărul
total de sesizări din partea autorităţilor
centrale şi locale

9%

9%

9%

9%

f) numărul anual de sesizări din partea 9%
agenţilor de sănătate publică raportat la
numărul total de sesizări din partea
autorităţilor centrale şi locale

9%

9%

9%

9%

g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectate

42%(2020)

45%(2020)

48%(2020)

50%(2020)

50%(2020)

52%(2021)

55%(2021)

59%(2021)

60%(2021)

60%(2021)

62%(2022)

65%(2022)

69%(2022)

70%(2022)

70%(2022)

h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi 33%
valorificate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate

33%

33%

33%

33%

i) penalităţile
contractuale
totale 1%
aplicate de autorităţile administraţiei
publice locale,
raportate la valoarea
prestaţiei, pe activităţi:

1%

1%

1%

1%

- cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri 1%
colectate

1%

1%

1%

1%

- Colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de 1%
activităţi de reamenajare şi reabilitare

1%

1%

1%

1%

interioară şi/sau exterioară a acestora
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 1%
neutralizare

1%

1%

1%

1%

j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe 75%
bază de contract raportată la cantitatea
totală de deşeuri colectată

75%

75%

75%

75%

k) cantitatea totală de deşeuri colectate din 40%
locurile
neamenajate,
raportată
la
cantitatea totală de deşeuri colectate

40%

40%

40%

40%

l) numărul de reclamaţii rezolvate privind 95%
calitatea activităţii prestate, raportat la
numărul
total de reclamaţii privind
calitatea activităţii prestate:

95%

95%

95%

95%

l.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
l.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

l.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
95%
către unităţile de ecarisaj sau către
[95%]
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
(95%)
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

m) ponderea din numărul de reclamaţii de 1%
la pct. l) care s-au dovedit justificate

1%

1%

1%

1%

n) procentul de solicitări de la lit. m) care 40%
au fost rezolvate în mai puţin de două zile
calendaristice

40%

40%

40%

40%

o) valoarea aferentă activităţii de colectare a 50%
deşeurilor totală facturată, raportată la
valoarea totală rezultată din valorificarea
deşeurilor reciclabile

50%

50%

50%

50%

57%(2020)

57%(2020)

57%(2020)

57%(2020)

100%

100%

100%

100%

p) Obligaţii anuale privind nivelul de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni
de
valorificare
materială,
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, ale persoanele juridice pe
numele cărora sunt emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare

57%(2020)

q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe 100%
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare

r) Cantitatea
de
deşeuri de hartie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile
50% pentru anul 2020
municipale, colectate separat, ca procentaj
din cantitatea totală generată de deseuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deseurile
municipale. Cantitatea de
deşeuri
de 60% pentru anul 2021
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale, colectate separat reprezintă
cantitatea
acceptată
într-un
an 70% pentru anul 2022
calendaristic de către staţia/staţiile de
sortare. Cantitatea
totală generată de
deşeuri de hartie, 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
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.
s) Cantitatea totală de deşeuri provenite din
locuinţe
generate
de
activităţi
de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora, predată pentru minim 70% din cantitatea de deşeuri
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de provenite din activităţile de construcţii
valorificare materială, inclusiv operaţiuni în anul 2020
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
1.3.

FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
a)
numărul
de
reclamaţii
privind 1%
facturarea raportat la numărul total de
utilizatori pe categorii de utilizatori [1%]
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori
(1%)
decât populaţia-persoanele fizice)

1%

1%

1%

1%

[1%]

[1%]

[1%]

[1%]

(1%)

(1%)

(1%)

(1%)

b) procentul de reclamaţii de la lit. a) 95%
rezolvate în mai puţin de 10 zile

95%

95%

95%

95%

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) 1%
care s-au dovedit a fi justificate

1%

1%

1%

1%

d) valoarea totală a facturilor încasate 75%
raportată la valoarea totală a facturilor
emise:

75%

75%

75%

75%

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

d.1) colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al 75%
deşeurilor similare provenind din activităţi [75%]
comerciale din industrie şi instituţii, (75%)
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie]

(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor
100%
provenite din locuinţe, generate de activităţi
[100%]
de reamenajare şi reabilitare interioară (100%)
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către 100%
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de [100%]
neutralizare [persoane fizice – populaţie] (100%)
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice).
e) valoarea totală a facturilor emise
raportată la cantităţile de servicii prestate:
e.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
e.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
e.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a)numărul de sesizări scrise, raportate la 1%
numărul total de utilizatori:

1%

1%

1%

1%

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

b)procentul din totalul de la lit. a) la care s- 95%
a răspuns într-un termen mai mic de 30 de
zile calendaristice

95%

95%

95%

95%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a 1%
dovedit a fi întemeiat

1%

1%

1%

1%

a.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
a.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).

2.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENTA DE PRESTARE A
SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind 2
nerespectarea
de
către
operator
a
obligaţiilor din licenţă

2

2

2

8

b)numărul de încălcări ale obligaţiilor 2
operatorului rezultate din analizele şi
controalele organismelor abilitate
2.2.

2

2

2

2

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numărul de utilizatori care au primit 10
despăgubiri datorate culpei operatorului
sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza
nerespectării condiţiilor corespunzătoare de
prestare a activităţii

10

10

10

10

b) valoarea despăgubirilor acordate de 1%
operator pentru situaţiile de la lit. a)
raportată la valoare totală facturată
aferentă activităţii

1%

1%

1%

1%

c)numărul de neconformităţi constatate de 1%
autoritatea administraţiei publice locale:

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

c.1) colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al 1%
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
c.2)colectarea şi transportul deşeurilor 1%
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
c.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
1%
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare .

Anexa nr.3 la HCL nr.19/31.03.2020

Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii
serviciului de salubrizare prestat*
Nr.
crt.

1.

Activitatea

Modul de contractare
Modul de facturare / taxe / tarife
Modul de plată
Populaţie
Rest
Populaţie
Utilizatori nonPopulaţie
Rest
utilizatori
(utilizatori
casnici (ag.
utilizatori
(ag.
casnici)
economici,
(ag.
economici,
instituţii publice,
economici
instituţii
etc.)
instituţii
publice,
publice,
etc.)
etc.)
Colectarea separată şi
Pe bază de Pe bază de
-Tarife, pentru
-Tarife, pentru
-Contract - -Contract
transportul separat al
contract
contract de
gestionarea
gestionarea
factură - factură
deşeurilor municipale şi
de
prestare a
deşeurilor altele
deşeurilor altele
chitanţă /
al deşeurilor similare
prestare a
serviciului decât cele de hârtie, decât cele de hârtie, Contract chitanţă
provenind din activităţi serviciului
de
factură /
metal, plastic, și
metal, plastic, și
comerciale din industrie
de
salubrizare
sticlă, în cazul
sticlă, în cazul
plata in
Contract
şi instituţii, inclusiv
salubrizare
prestaţiilor de care prestaţiilor de care
contul
- factură
fracţii colectate separat,
operatorului - plata in
beneficiază
beneficiază
fără a aduce atingere
-Direct în
contul
individual, pe bază individual, pe bază
fluxului de deşeuri de
de contract de
de contract de
bugetul
operator
echipamente electrice şi
local
ului
prestare a
prestare a
electronice, baterii şi
-Direct în
serviciului de
serviciului de
acumulatori
salubrizare
salubrizare(colectar
bugetul
(colectare
e selectivă) (.....
local
neselectivă)
lei/mc sau .....
populaţie (....
lei/to)
lei/persoană/lună)

-Tarife, pentru
-Tarife, pentru
gestionarea
gestionarea
deşeurilor de hârtie, deşeurilor de hârtie,
metal, plastic, și
metal, plastic, și
sticlă, în cazul
sticlă, în cazul
prestaţiilor de care prestaţiilor de care
beneficiază
beneficiază
individual, pe bază individual, pe bază
de contract de
de contract de
prestare a
prestare a
serviciului de
serviciului de
salubrizare
salubrizare (...
(colectare selectivă)
lei/mc, ....lei/to)
populaţie (...
lei/persoană/lună)
- taxa specială
pentru gestionarea
- taxa specială
deşeurilor pentru
pentru gestionarea
gestionarea
deşeurilor pentru
deşeurilor de hârtie,
gestionarea
metal, plastic, și
deşeurilor de hârtie, sticlă şi deşeurilor
metal, plastic, și
altele decât cele de
sticlă şi deşeurilor
hârtie, metal,
altele decât cele de
plastic, și sticlă
hârtie, metal,
(........ lei/mc,
plastic, și sticlă
lei/to), în cazul
populaţie (...
prestaţiilor de care
lei/persoană/lună
beneficiază
.... lei/an), în cazul
individual fără
prestaţiilor de care
contract/care nu
beneficiază
încheie contract de
individual fără
salubrizare cu

2.

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

3.

Colectarea
cadavrelor
animalelor
de
pe
domeniul
public
şi
predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau
către
instalaţiile
de
neutralizare

contract/care nu
încheie contract de
salubrizare cu
operatorul de
salubrizare; (taxa
se va impune la
nivelul tarifelor
pentru gestionarea
deşeurilor altele
decât cele de hârtie,
metal, plastic, și
sticlă)
Pe bază de Pe bază de Tarife, în cazul
contract
contract de prestaţiilor de care
de
prestare a
beneficiază
prestare a serviciului
individual, pe bază
serviciului de
de contract de
de
salubrizare prestare a
salubrizare
serviciului de
salubrizare
(... lei/to)
Pe bază de Pe bază de Tarife, în cazul
contract
contract de prestaţiilor de care
de
prestare a beneficiază
prestare a serviciului
individual, pe bază
serviciului de
de contract de
de
salubrizare prestare a
salubrizare
serviciului de
salubrizare
(... lei/kg + ...
lei/km până la
locul neutralizării)

operatorul de
salubrizare; (taxa
se va impune la
nivelul tarifelor
pentru gestionarea
deşeurilor altele
decât cele de hârtie,
metal, plastic, și
sticlă)

Tarife, în cazul
prestaţiilor de care
beneficiază
individual, pe bază
de contract de
prestare a
serviciului de
salubrizare
(..... lei/to)
Tarife, în cazul
prestaţiilor de care
beneficiază
individual, pe bază
de contract de
prestare a
serviciului de
salubrizare
(... lei/kg + ...
lei/km până la
locul neutralizării)

Contract factură chitanţă /
Contract factură plata in
contul
operatorului
Contract factură
chitanţă /
Contract factură
plata
in
contul
operatorului

Contract
- factură
chitanţă/
Contract
- factură
- plata in
contul
operator
ului
Contract
- factură
chitanţă
/
Contract
- factură
- plata in
contul
operator
ului

* în cazul caselor de vacanţă şi asimilate, taxele percepute pentru fiecare gospodărie în parte, este egală cu tariful
aferent pentru 1 persoană.
* în cazul în care populaţia nu se prezintă pentru completarea declaraţiilor de impunere privind taxele speciale mai
sus enumerate, atunci Biroul Contabilitate, Impozite şi Taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare,
având în vedere numărul de persoane din fiecare gospodărie, determinat în baza situaţiilor existente la Registrul
Agricol sau a altor situaţii sau declaraţii, va realiza impunerea populaţiei la nivelul taxei pentru gestionarea deşeurilor
altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor efectuate de care beneficiază individual fără
contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare.

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.19/31.03.2020

Indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional
a.anul 2020, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării deșeurilor, se vor introduce sisteme de colectare
separată pe minimum 4 fracţii respectiv: hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.
În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii
populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare,
implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autoritatea administraţiei publice locale au
obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi
uscat, şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii amintite mai sus. (conform art.2 din Legea 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

a. atingerea, până la 31.12.2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte
surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de
minimum 50% din masa totală (conform art.17 din Legea nr. 211/2011, republicată cu modificările şi completările
ulterioare);
An

Activitate

ŢINTA/OBIECTIV Sursa de finanţare

31.12.2020

Obligaţii
anuale minimum
50%
privind
nivelul
de din masa totală
pregătire
pentru
reutilizare şi reciclare
a deşeurilor cel puţin
pentru deşeurile de
hârtie, metal, plastic şi
sticlă provenind din
deşeurile
menajere
sau, după caz, din alte
surse, în măsura în
care aceste fluxuri de
deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin
din gospodării

-Taxa/Tarif
salubrizare
-Fonduri U.E

Responsabil
Comuna
/
Operatorul
serviciului de
Salubrizare

-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA

b.atingerea, până la 31.12.2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de
valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie
şi demolări (conform Legii nr. 211/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare);

An

Activitate

ŢINTA/OBIECTIV Sursa

de Responsabil

finanţare
31.12.2020

Obligaţii
anuale
privind
nivelul
de
pregătire
pentru
reutilizare, reciclare şi
alte
operaţiuni
de
valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de
umplere,
rambleiere
care utilizează deşeuri
pentru a înlocui alte
materiale,
ale
persoanele juridice pe
numele cărora sunt
emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare

minimum
70%
din cantitatea de
deşeuri provenite
din activităţile de
construcţii

-Taxa/Tarif
salubrizare
-Fonduri U.E

Comuna
/
Operatorul
serviciului de
Salubrizare

-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA

b.reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală generată,
exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, într-un interval de maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001,
adică până în anul 2020 (conform art.6 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor
cu modificările şi completările ulterioare);

An

Activitate

ŢINTA/OBIECTIV

31.12.2020

Obligaţii
anuale minimum
35%
privind
reducerea din
cantitatea
cantității de deșeuri total generată
biodegradabile
municipale depozitate
la 35% din cantitatea
totală
generată,
exprimată gravimetric

Responsabil
-Taxa/Tarif
salubrizare
-Fonduri U.E

Comuna
/
Operatorul
serviciului de
Salubrizare

-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri
ale
administraţiei
publice
locale
SĂGEATA

b. Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea
deşeurilor de ambalaje - termen anual (conform cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje);
c. Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu
realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje - termen anual:
ü 60% din greutate pentru sticlă;
ü 60% din greutate pentru hârtie/carton;
ü 50% din greutate pentru metal;

ü 15% din greutate pentru lemn;
ü 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

d. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 45 % - termen 2017÷2020 ( conform
cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
An

Activitate

ŢINTA/OBIECTIV

31.12.2020

Obligaţii anuale privind
asigurarea ratei minime
de colectare EEE

minimum 45%

Responsabil
-Taxa/Tarif
salubrizare
-Fonduri U.E

Comuna /
Operatorul
serviciului de
Salubrizare

-Fonduri
guvernamentale
-Fonduri ale
administraţiei
publice locale
SĂGEATA

e. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 65 % - termen începând cu 2021(
conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
f. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat se îndeplinesc
următoaele obiectivele minime pentru DEEE incluse în Anexa 1( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice): (spre ştiinţă : a fost termen până la 14.08.2018)
Ø Valorificare:
ü 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10
ü 80% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4
ü 75% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9
Ø Pregătire pentru reutilizare şi reciclare pentru DEEE incluse în categoria: Termen până la 14.08.2018

ü 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10
ü 70% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4
ü 55% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9
Ø Reciclarea a 80% din lămpile cu descărcare în gaze – (spre ştiinţă : a fost termen până la 14.08.2018)
k. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat se îndeplinesc
următoarele obiectivele minime pentru DEEE ( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice) incluse în Anexa 2 - termen începând cu 15.08.2018:
Ø Valorificare:
ü 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4
ü 80% pentru DEEE incluse în categoria 2
ü 75% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6
Ø Pregătire pentru reutilizare şi reciclare:
ü 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4
ü 70% pentru DEEE incluse în categoria 2
ü 55% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6
Ø Reciclarea a 80% din DEEE incluse în categoria 3
l. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori portabili (conform cu HG 1132/2018 privind
regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare) Termen permanent.
m.Conectarea în proporţie de 100% a populaţiei comunei SĂGEATA la serviciul de salubrizare - termen 31.12.2020
- Responsabil Autorităţile administraţiei publice locale SĂGEATA şi Operatorul serviciului de Salubrizare.

Anexa nr.5 la HCL nr. 19/31.03.2020

Indicatori de performanţă şi penalităţile pentru operator în cazul neîndeplinirii ţintelor şi obiectivelor asumate la nivel naţional
Nr.
Crt.

Titlu

Descriere indicator/unitate de măsurare

Valoare indicator
performanță
50% pentru anul
2020

1.

Colectarea separată a
deşeurilor de
hartie,metal,plastic si
sticla din deseurile
municipale

Cantitatea de deșeuri reciclabile municipale
colectate separat raportat la cantitatea totală
generată de deșeuri reciclabile municipale (%)
Indicatorul se referă la deșeurile de hârtie și
carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile
municipale şi deșeurile similare și se aplică pe an
calendaristic
Cantitatea de deșeuri reciclabile municipale
colectate separat reprezintă cantitatea totală
colectată separat în aria de delegare respectiv
deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic și
metal și deșeuri de sticlă, inclusiv impuritățile.
Cantitatea reprezintă cantitatea acceptată anual de
către stația/stațiile de sortare sau reciclatorii finali

Penalități

Pentru ținta de 50 % care trebuie atinsă
în anul 2020 se aplica anual următoarele
penalități :
30% sau mai puțin deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,3%
din
profitul/excedentul aferente
activitaţii
serviciului de salubrizare .
20% - 30% deșeuri reciclabile colectate
separat: penalitate 0,2% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri reciclabile colectate
separat: penalitate 0,15% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
40% - 49% deșeuri reciclabile colectate
separat: penalitate 0,1% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
50% sau mai mult deșeuri reciclabile
colectate separat: nu se aplică penalitate

60% pentru anul
2021

Pentru ținta de 60 % care trebuie atinsă
pentru anul 2021 se aplică următoarele
penalități pentru următoare procente de

deșeuri reciclabile colectate separat:
30% sau mai puțin deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,3% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri reciclabile colectate
separat: penalitate 0,2% din
din
profitul/excedentul aferente
activitaţii
serviciului de salubrizare.
40% - 50%: penalitate 0,15% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
50% - 59% deșeuri reciclabile colectate
separat: penalitate 0,1% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
60% sau mai mult deșeuri reciclabile
colectate separat nu se aplică penalitate

70% începând cu
anul 2022

Pentru ținta de 70 % care trebuie
atinsă pentru anul 2022 se aplică
următoarele penalități pentru următoare
procente de deșeuri reciclabile colectate
separat:
30% sau mai puțin deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,35% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii
serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri reciclabile colectate
separat:
penalitate
0,3%
din

profitul/excedentul aferente
serviciului de salubrizare.

activitaţii

40% - 50%: penalitate 0,25% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii
serviciului de salubrizare.
50% - 60% deșeuri reciclabile colectate
separat:
penalitate
0,2%
din
profitul/excedentul aferente
activitaţii
serviciului de salubrizare.
60% - 70% deșeuri reciclabile colectate
separat:
penalitate
0,1%
din
profitul/excedentul aferente
activitaţii
serviciului de salubrizare.
70% sau mai mult deșeuri reciclabile
colectate separat: nu se aplică penalitate

2.

Colectarea şi transportul
deşeurilor provenite din
locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare
şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a
acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi
utilizatori decât
populaţia-persoanele
fizice);

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

minim 70% din
cantitatea de deşeuri
provenite din
activităţile de
construcţii în anul
2020

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă
în anul 2020 se aplică următoarele
penalități pentru următoarele procente de
deșeuri provenite din locuinţe generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
colectate
40% sau mai puțin deșeuri
colectate: penalitate 0,2% din
profitul/excedentul aferente activitaţii
serviciului de salubrizare.
40% - 50% deșeuri colectate:
penalitate 0,15% din profitul/excedentul
aferente activitaţii serviciului de
salubrizare.

50% - 60% deșeuri colectate:
penalitate 0,1% din profitul/excedentul
aferente activitaţii serviciului de
salubrizare;
60% - 70 % deșeuri colectate:
penalitate 0,05% din profitul/excedentul
aferente activitaţii serviciului de
salubrizare;
70% sau mai mult
colectate: nu se aplică penalitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local
Grigore Dumitru

SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Raimonda Viorica Iancu

deșeuri

Anexa nr.6 la H.C.L. nr.19/31.03.2020

REGULAMENTUL PROPRIU AL
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SĂGEATA
CAP. I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament propriu se aplică serviciului
public de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, denumit în
continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunei
SĂGEATA, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale
instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale SĂGEATA, judeţul Buzău.
(2) Prezentul regulament propriu stabileşte cadrul juridic unitar
privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi
condiţiile proprii ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de
salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre
operator şi utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament propriu se aplică la proiectarea,
executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi
echipamentelor din sistemul public de salubrizare al comunei SĂGEATA,
judeţul Buzău, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare, se va conforma prevederilor
prezentului regulament propriu.
(5) Condiţiile tehnice prevăzute în prezentul regulament propriu au
caracter minimal. Consiliul local al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, poate
aproba prin hotărâri şi alte condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare
funcţie de necesităţi şi realităţi, pe baza unor studii de specialitate, după
dezbaterea publică a acestora.
ART. 2
Prezentul regulament propriu se aplică următoarelor activităţi de
salubrizare:
a)colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi
al deşeurilor similare provenite 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) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
d)curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare;
f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
ART. 3
Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie
să se realizeze pe baza următoarelor principii:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului
prestat;
f) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabilă.
ART. 4
Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după
cum urmează:
4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în
continuare A.N.R.S.C.;
4.2. biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau
anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din
deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;
4.4. colectare - conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.5. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la
Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.6. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de
zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul
asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;
4.7. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau
mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m
de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau
stropire;
4.8. depozit - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu
substanţe chimice sau prin culturi microbiene;
4.10. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă
ori are intenţia sau obligaţia să le arunce;
4.11. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri
anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care
pot fi valorificate material;

4.12. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare,
transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative
în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi
asupra mediului înconjurător;
4.13. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate
din activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
locuinţelor;
4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare
care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie;
4.15. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe,
inclusiv fracţiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20
din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
4.16. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv
fracţiile colectate separat;
4.17. deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la
Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.18. deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activităţi industriale,
ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
4.19. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un
proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte
scopuri;
4.20. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat,
inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile
reciclabile;
4.21. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu
sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre
provenite de la animale;
4.22. deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din
industrie şi instituţii care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei,
sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie,
din agricultură şi din activităţi forestiere;
4.23. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică,
provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la
animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;
4.24. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe care,
datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de
colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de
vedere al preluării şi transportului;
4.25. deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1
la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.26. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu
substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;
4.27. dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de
larvă sau adult cu substanţe chimice specifice;
4.28. eliminare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.29. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr.
1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului
de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;
4.31. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără
recuperare de energie, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare
privind incinerarea deşeurilor;
4.32. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi
echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără
recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este
egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr.
211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.33. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare,
realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de
calitate, urmăriţi la nivelul operatorului;
4.34. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se
recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi
dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia;
4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin
aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine
determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de
agrement ale aşezărilor urbane sau rurale;
4.36. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care
se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin
procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile
biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om,
respectiv activitatea de îngropare a acestora;
4.37. producător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1
la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.38. reciclare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.39. reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utilizate
pentru o anumită operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale
soluţiilor pentru o anumită operaţiune de deratizare, dezinfecţie sau
dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv;
4.40. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare
pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;
4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice,
echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor
aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;
4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară
a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici
specializaţi în valorificarea acestora;
4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută
mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii
speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi
trotuare;

4.44. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea
temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o
staţie de tratare;
4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în
dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura
îmbrăcămintei acestora, pe spaţiile de odihnă şi de agrement, manual sau
mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui
microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării
formării prafului;
4.46. tratare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.47. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate
în amestec utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare,
mărunţire, omogenizare, uscare şi operaţii de tratare biologică prin procedee
aerobe şi/sau anaerobe;
4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport
prin alunecare a deşeurilor;
4.49. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările
ulterioare;
4.50. valorificare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea
nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit,
un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de
la animale la om.
ART. 5
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de
colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare
al comunei SĂGEATA, denumit în continuare sistem de salubrizare.
(2) Sistemul de salubrizare al comunei SĂGEATA este alcătuit dintr-un
ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi
echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
a) puncte de colectare separată a deşeurilor;
b) bază de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului
de salubritate;
ART. 6
Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească
indicatorii de performanţă, din caietul de sarcini al serviciului, aprobaţi de
Consiliul local al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, prin HCL
nr._____/_______________ şi prezentaţi în anexa la prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 2-a
Accesul la serviciul de salubrizare
ART. 7
(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul
comunei SĂGEATA, unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat
dreptul de a beneficia de acest serviciu.
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile
publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai
serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de
prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai
mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din
domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure
continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea
administraţiei locale SĂGEATA, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care
vor fi menţionate în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de
delegare a serviciului.
SECŢIUNEA a 3-a
Documentaţia tehnică
ART. 8
(1) Prezentul regulament propriu stabileşte documentaţia tehnică
minimă pentru operatorii care asigură serviciul de salubrizare (în totalitatea
activităţilor componente sau numai pentru o parte a acestora).
(2) Regulamentul propriu stabileşte documentele necesare
exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi
manipulare a acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de
întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin
proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.
ART. 9
(1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul
activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente:
a) actele de proprietate, contractul prin care s-a făcut delegarea
gestiunii pentru toate sau doar pentru unele dintre activităţile serviciului de
salubrizare;
b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;
c)planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor aflate
în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;
d)planurile clădirilor sau construcţiilor speciale având notate toate
modificările sau completările la zi;
e)cărţile tehnice ale construcţiilor;
f)documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz,
autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

g)procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de
execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
h)proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice,
breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi
schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
i)documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă
şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
4. procese-verbale de punere în funcţiune;
5. lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează
rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;
j)schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu,
desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de
ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii,
inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
k)instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale
organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi
repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalaţiilor;
l)normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui
echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
m)planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor,
planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte
situaţii excepţionale;
n)regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu
pentru întreg personalul;
o)avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare,
instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în
condiţiile legii;
p)inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în
vigoare;
q)instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;
r)documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea
personalului;
s)registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din
exploatare, de admitere la lucru etc.;
t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite
conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu.
(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi,
completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a
construcţiei".

ART. 10
(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare
exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se
predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.
(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a
corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat
modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu
altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să
predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu
instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor
proiectate.
(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau de montaj au obligaţia ca, odată cu
predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie
modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut
modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste
planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul
execuţiei.
(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia
întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.
ART. 11
(1)Autorităţile administraţiei publice locale SĂGEATA deţinătoare de
instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, au obligaţia să îşi
organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază
prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice
document cu uşurinţă.
(2) La încheierea activităţii, operatorii vor preda autorităţii
administraţiei publice locale SĂGEATA pe bază de proces-verbal, întreaga
arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a
vreunui document original sau copie.
SECŢIUNEA a 4-a
Îndatoririle personalului operativ
ART. 12
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care
deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate
prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu
supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un
echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum
şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire
operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se
stabilesc de operator în procedurile proprii în funcţie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic.

ART. 13
(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure
funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare,
instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi
dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnicăadministrativă.
(2)Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se
asigure:
a) protejarea sănătăţii populaţiei;
b) protecţia mediului înconjurător;
c)menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a
localităţilor;
d)conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi
reciclarea acestora;
e)continuitatea serviciului.
CAP. II
Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare
SECŢIUNEA 1
Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere
şi al deşeurilor similare provenite 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. 14
Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul
unităţiii administrativ-teritoriale SĂGEATA, judeţul Buzău şi transportate la
staţiile/instalaţiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în
strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi
lung a serviciului de salubrizare:
a) deşeuri reziduale;
b) deşeuri biodegradabile;
c) deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv
deşeuri de ambalaje;
d) deşeuri periculoase din deşeurile menajere;
e)deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi
operatori economici.
ART. 15
Operatorul care colectează şi transportă deşeuri menajere şi deşeuri
similare trebuie să cunoască:
a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru
fiecare categorie de deşeuri în parte;
b) cerinţele tehnice generale;
c) măsurile de precauţie necesare;

d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor,
precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la
cerere, autorităţilor competente.
ART. 16
(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publică locală
SĂGEATA, are obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent
de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor
necesare prestării activităţii de colectare separată şi transport separat al
deşeurilor menajere şi deşeurilor similare.
(2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale SĂGEATA
aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor
necesare finanţării activităţii.
ART. 17
(1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale,
trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de
colectare stabilit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale SĂGEATA, în
condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi asigurate de către autoritatea
administraţiei publice locale SĂGEATA.
(2) Fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi similare va fi
colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop
şi vor fi transportate şi predate la instalaţiile de tratare stabilite de unitatea
administrativ-teritorială SĂGEATA.
(3) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de
colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de
colectare prin grija autorităţilor administraţiei publice locale. La gospodăriile
individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace
care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al
protecţiei mediului.
(4) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a
diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor
pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin
aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor
nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării
selective.
ART. 18
(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile
stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată
cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa de ridicare, asigurând
condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.
(2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se
stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea
localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru
precolectare.

(3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a
deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de
identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această
operaţie să nu rămână urme vizibile.
(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare,inclusiv prin
mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul
acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor.
(5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi
dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în
cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului ori
operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
(6) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării
individuale, care nu dispun de spaţiile interioare de colectare a deşeurilor se
vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru
colectarea separată a deşeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform
prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului şi amplasate în
locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea
locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanţa
până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 10 m.
(7) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza
prin grija autorităţilor administraţiei publice locale vor fi în mod obligatoriu
betonate sau asfaltate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate
condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii ori a celei meteorice, vor fi
prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare.
(8) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a
recipientelor de
colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.
ART. 19
(1) Adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de
salubrizare a localităţii, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor
menajere şi similare se realizează pentru 2 fracţii respectiv umed şi uscat
astfel:
a) Fracţia umedă: deşeurile reziduale şi deşeurile biodegradabile se
colectează în recipiente de culoare gri/negru sau maro şi sunt de tip:
1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt,
frişcă);
3. ouă întregi;
4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează
separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. conţinutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de ţigări;
12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.
13. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;

14. resturi de pâine şi cereale;
15. zaţ de cafea/resturi de ceai;
16. păr şi blană;
17. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
18. coji de ouă;
19. coji de nucă;
20. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
21. rumeguş, fân şi paie;
22. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);
23. plante de casă;
24. bucăţi de lemn mărunţit;
25. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.
b) Fracţia uscată: deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi
mărunţite, deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal, deşeurile
reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată nefiind permis amestecul
sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică se colectează în
recipiente de culoare albastră, galbenă, albă sau verde;
c) Ulterior colectării pe cele 2 fracţii umed şi uscat se va realiza sortarea
prin mijloace proprii sau prin intermediul terţilor în cel puţin 4 fracţii
respectiv: hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.
ART. 20
(1) După colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi
supuse procesului de sortare/tratare.
(2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor
reciclabile colectate separat.
ART. 21
(1) Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu
următoarele frecvenţe de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dată la două
săptămâni.
(2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele
frecvenţe de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale:
1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la
sectorul alimentar, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două
zile în celelalte cazuri;
2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie-31 martie.
ART. 22
(1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în
următoarele moduri:
a) colectarea în containere/recipiente închise;
b) colectarea prin schimb de recipiente;

c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de
operator;
d) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienicosanitare şi de protecţie a mediului.
(2) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar
autovehicule special echipate pentru transportul acestora.
(3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să
nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se
va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în
condiţii de siguranţă şi de eficienţă.
(4) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele
transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea
recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.
(5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze
recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se
răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire,
recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.
(6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al
împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire,
personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate
de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat
corespunzător pentru această activitate.
(7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în
autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare,
lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale
amplasate lângă containerele de colectare.
(8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare
sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat,
după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi despre
suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor
deşeuri.
ART. 23
Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe
domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor
municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea
de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea
gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă
anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este
autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.

ART. 24 Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează cu
maşini specializate pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase.
Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în
puncte fixe. Atât programul de colectare, cât şi punctele de staţionare a
maşinii vor fi comunicate cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială
SĂGEATA la începutul fiecărui an. Deşeurile periculoase menajere colectate
vor fi transportate şi stocate temporar în spaţiile special amenajate în acest
scop. Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea
deşeurilor periculoase menajere se realizează în condiţiile legii.
ART. 25
Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul
pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în
cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al
deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale
specifice.Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la
domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt
obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi
(cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai
apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le
primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se
interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele
de colectare a deşeurilor municipale.
ART. 26
(1) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare
sunt responsabili numai pentru colectarea deşeurilor similare celor
menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile similare sau predarea
către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a
următoarelor categorii de deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare
şi din activităţi veterinare şi/ori cercetări conexe:
a) obiecte ascuţite;
b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge
conservat;
c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri
speciale privind prevenirea infecţiilor;
d) substanţe chimice periculoase şi nepericuloase;
e) medicamente citotoxice şi citostatice;
f) alte tipuri de medicamente;
g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.
(2) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează
în condiţiile reglementate de legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor
medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se
realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii.

ART. 27
(1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari,
precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată,
altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi
preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza
colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.
(3) Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi
colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program
întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.
(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin
stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de
deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului
de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al
deşeurilor voluminoase spre instalaţiile de tratare.
(5) Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în
vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de
autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces
pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza
spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special
stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de
transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată
circulaţia rutieră.
(6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la
deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de
salubrizare, cu specificarea caracteristicelor şi cantităţilor acestora. În
această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi
oră decât cea aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul
programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de
colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de
transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.
(7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării
deşeurilor voluminoase din care să rezulte:
a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la
instalaţia de tratare;
b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;
c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept
public şi privat;
d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;
e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.
ART. 28
(1) Transportul deşeurilor, în funcţie de tipul acestora, se realizează
numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze
autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de
golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea
deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în
timpul transportului.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare
circulaţiei pe drumurile publice şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor
de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.
(3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă
un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului.
(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de
drum, structura localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri,
dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau
defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor.
(5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie
instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină
toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai
redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate
de autorităţile administraţiei publice locale. Pentru minimizarea distanţelor
de transport se vor utiliza staţiile de transfer.
(7) Consiliul local al comunei SĂGEATA împreună cu operatorul
serviciului de salubrizare, stabileşte arterele şi intervalul orar de colectare a
deşeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu
iluminat public corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces
ale operatorului la spaţiile de colectare.
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea
eficientă a parcului de autovehicule, autoritatea administraţiei publice locale
SĂGEATA va analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale exclusiv
în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici şi instituţiile publice
care dispun de spaţii de colectare.
(9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului
propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi
dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice
precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile
care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare,
separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din
spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a comunei
Săgeata, a municipiului Buzău, a comunei Mărăcineni sau a oricărei
localităţi.
(9) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au
obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora pentru cel puţin
deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale şi de a
nu le amesteca în timpul transportului
(10) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de
deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin
următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă
(11) Operatorul este obligat să practice tarife distincte pentru activităţile
desfăşurate pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă
din deşeurile municipale, respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele
decât deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale.
ART. 29

(1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări planificate la
infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de
colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului
deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza
notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să
anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită,
durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această
perioadă şi programul de colectare.
(2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele
de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectaţi cu
recipiente suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive,
dacă este cazul.
(3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea
serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori,
operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai
cantităţile sau serviciile efectiv realizate.
ART. 30
Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii
economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce
pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:
a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs,
soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a
producerii deşeurilor;
b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de
deşeuri rezultate din activităţile existente;
c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;
d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de
deşeuri în mediu;
e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în
condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a
mediului şi a prezentului regulament;
f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri
neautorizate;
g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau
eliminării acestora.
ART. 31
Operatorul care prestează activitatea de colectare şi transport al
deşeurilor municipale au şi următoarele obligaţii:
a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor
transportate, din care să rezulte provenienţa deşeurilor/locul de încărcare,
tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea
de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;
b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc
pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de
autorităţile administraţiei publice locale;

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele
ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu
excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;
d) să informeze populaţia privind colectarea separată a deşeurilor,
precum şi modalităţile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi
conştientizarea populaţiei se va realiza prin campanii de informare şi
conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi
educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune.
SECŢIUNEA a 2-a
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora
ART. 32
Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri
conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn,
sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea.
ART. 33
(1) Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin
grija deţinătorului şi sunt transportate de către operator în baza unui
contract de prestări servicii la instalaţiile de concasare/sortare/valorificare
sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.
(2) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează
numai în
containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea
acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile
municipale.
(3) Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se
realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de
transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea
loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.
(4) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă
praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf
degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.
ART. 34
Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele
stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu
respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.
ART. 35
(1) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se
amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu
se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va
purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din
construcţii trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive
utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie
inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".
ART. 36
Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi
demolări pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice
locale.
SECŢIUNEA a 3-a
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
ART. 37
(1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a
rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în
scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a
acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul
local al U.AT. comuna SĂGEATA, va stabili intervalul orar de efectuare a
operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar
şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în
care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste
activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea
operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe
arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire şi
spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.
(4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de
treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat
şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.
(5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la
bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate
ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să
nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.
(6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat
citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea
carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca
urmare a condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona
măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.
(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe
o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto,
operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de
salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste
lucrări edilitare.

(8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o
stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto,
operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe
perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de
salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.
(9) Autorităţile administraţiilor publice locale, prin administratorii
reţelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea
amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului
de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor
edilitare în carosabil/trotuare.
ART. 38
(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în
hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe
suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate
cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.
(2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de
odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate
sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu,
macadam.
(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată
durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi
stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi
colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi
şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului
public.
(4) Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada
anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în
care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat
manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în
spaţii special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport
adecvate.
(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între
momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi
pe trotuare, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea.
(7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat,
dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate
direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de
sortare.
ART. 39
(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie
până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autorităţile
administraţiei publice locale, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete.
(2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada
în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie
afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile
publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.
ART. 40
(1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi
pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor.
(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind
interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la
autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze
presiunea prescrisă.
(3) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcţie de
condiţiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puţin
7°C.
(4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul
călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic
depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi.
(5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru
planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor
întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască
valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada
imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de
Meteorologie.
(6) Operatorul are obligaţia să anunţe autorităţile administraţiei publice
locale despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de
spălare, stropire sau măturare.
(7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu
operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu
frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună.
(8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m,
măsurată de la bordură spre axul median al străzii.
ART. 41
(1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează
numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă
sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe
baza avizului sanitar.
(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate
utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii
stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare.
(3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se
realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.
(4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate
de autorităţile administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA a 4-a
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
ART. 42
(1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al
zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării
drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.
(2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de
siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun
de acţiune cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie,
pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea
poleiului, care va cuprinde măsuri:
a) pregătitoare;
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;
c) de prevenire şi combatere a poleiului.
ART. 43
Autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul, va
lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din
cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
b) organizarea unităţilor operative de acţiune;
c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în
timpul iernii.
ART. 44
La nivelul unităţii administrativ-teritoriale SĂGEATA se va întocmi
anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acţiune
operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puţin:
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi
lubrifianţilor;
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere
polei şi încărcare a zăpezii;
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu
prioritate;
e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe,
cămine de bătrâni, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ);
f) lista mijloacelor de comunicare;
g)lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu
adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă;
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor
căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere;
i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun;
j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii;
k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului.
ART. 45

Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu
materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele
de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a
lungul lacurilor şi al cursurilor de apă.
ART. 46
(1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în
funcţie de condiţiile specifice din teren.
(2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea,
în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi
sănătate a muncii.
(3) Operatorul serviciului de salubrizare, pentru această activitate, vor
avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru
a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia
temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de
zăpadă.
(4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona
preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării
poleiului.
ART. 47
(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de
circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării
pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport
în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces
la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică
trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea
ninsorii.
(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai
mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea
cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.
(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea
tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii.
(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât
rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa
rezultată să se scurgă.
ART. 48
(1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii
străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un
registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de
activitate pe timp de iarnă".
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul
împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale, constituie
documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea
lucrărilor efectuate.
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:
a) numele şi prenumele dispecerului;

b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în
parte;

d) străzile pe care s-a acţionat;
e) activitatea prestată;
f) forţa de muncă utilizată;
g) utilajele/echipele care au acţionat;
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;
i) temperatura exterioară;
j) condiţiile hidrometeorologice;
k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la
Administraţia Naţională de Meteorologie;
l) semnătura dispecerului;
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.
(4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje
şi separat pentru acţiunea cu forţe umane.
ART. 49
(1) Autorităţile administraţiei publice locale SĂGEATA, trebuie să
stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat
în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat manual sau
mecanizat.
(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:
a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite
depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire
aferentă;
c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie
multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de
Meteorologie pentru localitatea SĂGEATA, căzută pe suprafaţa pentru care
se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural
pentru zăpada depozitată;
d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire
şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în
punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare.
(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în
căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.
(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii
verzi sau virane.
(5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii
acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea
activităţii de deszăpezire.
(6) Consiliul local SĂGEATA poate stabili şi alte intervale de timp în care
operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa
străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi
umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

(7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe
carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire.
ART. 50
Autoritatea administraţiei publice locale SĂGEATA va lua măsuri
pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul
localităţii, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în
perioada de dezgheţ.
ART. 51
(1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza
meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei
poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de
temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada
imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la
avertizare.
(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante,
cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se
realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de
coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C.
Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte
substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă.
(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu
inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin
acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori
prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.
(5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva
îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de
autoritatea administraţiei publice locale.
ART. 52
Autoritatea administraţiei publice locale SĂGEATA sau operatorul au
obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în
care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al
zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii
legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare
asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport
în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte
autovehicule.
SECŢIUNEA a 5-a
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare
ART. 53

Consiliul local al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, este
responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria
administrativ-teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisaj autorizate,
conform legislaţiei în vigoare.
ART. 54
(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta
cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unităţii de
ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine
animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se
transportă de
către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop
care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.
ART. 55
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi
ridicate în
termen de maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către
populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice,
inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.
ART. 56
Autovehiculele şi containerele destinate transportului
cadavrelor de
animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în
parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.
ART. 57
Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu
mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu
animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se
confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă
este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.
ART. 58
Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea
deşeurilor de
origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.
ART. 59
(1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o
evidenţă
referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport,
precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la
unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.

(2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează
neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile
populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor,
cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după
caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate,
destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să
întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare,
inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine
sau cabaline.
(3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor
legale în vigoare.
Secţiunea a 6-a
Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea
ART. 60
Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii
economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de
proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor
pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii
transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu
orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 63 şi 64.
ART. 61
(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi
deratizare, operatorul care are contract de delegare sau hotărâre de dare în
administrare pentru acestă activitate a serviciului de salubrizare, împreună
cu autoritatea administraţiei publice locale de la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de
combatere a vectorilor, care va cuprinde:
a) tipul de vectori supuşi tratamentului;
b) perioadele de execuţie;
c) obiectivele la care se aplică tratamentele.
(2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord
cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează
condiţii meteo nefavorabile.
(3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică
tratamentele sunt:
a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii;
b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul
tratamentelor de dezinsecţie care se execută de pe aliniamentul stradal,
adiacent acestor spaţii, cu utilaje adecvate;
c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi
persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea);
d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.
(4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativteritorială au obligaţia să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor,
accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în
administrarea/proprietatea acestora.

(5) Plata operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele
executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în
baza documentelor de lucru confirmate de către:
a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru
spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativteritoriale;
b) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru
spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în
cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se
execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare
capacitate generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule;
c) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor
acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al
instituţiei publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
d) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau
reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune
închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui
reprezentant al asociaţiei de proprietari, documentul de lucru se confirmă
obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
e) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau
reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru căminele şi
canalele aferente reţelelor; autoritatea administraţiei publice locale are
obligaţia să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării
accesului la obiectivele supuse tratamentului.
(6) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la
obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea
administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la
alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru
confirmate de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice
alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva
oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor
instituţiilor respective.
(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din
programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau
persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. d), se
suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice
locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local SĂGEATA.
(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale
clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice,
altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale,
precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi
agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se
facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de
beneficiari şi se suportă de către aceştia.
ART. 62
(1) Dezinsecţia se efectuează în:

a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativteritoriale;
b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;
c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa
scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv
asociaţii de proprietari/locatari;
d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine,
parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi
alte asemenea;
e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi
juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi
asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele
decât cele prevăzute la lit. d);
f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră
optică şi alte asemenea;
g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice,
inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;
h) subsoluri umede sau inundate;
i) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi
care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.
(2) Dezinfecţia se efectuează în:
a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan,
destinate colectării deşeurilor municipale;
b) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
c) mijloace de transport în comun;
d) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale
persoanelor fizice;
e) locurile în care există focare declarate care pun în pericol
sănătatea oamenilor şi a animalelor.
(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:
a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie;
b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor
de transport în comun;
c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a
rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori
juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în
zonele demolate şi/sau nelocuite.
ART. 63

(1) În ceea ce priveşte frecvenţa, dezinsecţia pentru combaterea
ţânţarilor se execută:
a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul
unitar de acţiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea
ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari;
b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie,
corespunzător concentraţiei şi tipului de substanţe insecticide ce urmează a
fi utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede
sau inundate.
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:
a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale
operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile
comune închise ale clădirilor;
b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale
operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;
c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de
locuinţă.
(3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin.
(1) lit. a), precum şi numărul de tratamente care se efectuează anual,
prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acţiune.
Înainte de elaborarea programului unitar de acţiune, autoritatea
administraţiei publice locale solicită Institutului Naţional de CercetareDezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru
stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde
în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt
necesare recomandări, iar autoritatea administraţiei publice locale stabileşte
numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce
numărul de tratamente de dezinsecţie executate în anul anterior.
(4) În situaţia în care, după aprobarea şi punerea în aplicare a
programului unitar de acţiune, evoluţia vectorilor supuşi tratamentelor de
dezinsecţie impune recomandări noi din partea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor
implementa prin modificarea programului unitar de acţiune.
ART. 64
Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de
proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este
nevoie pentru stingerea unui focar;
b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată
pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la siguranţa alimentului;
c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar
nu mai puţin de 3 tratamente pe an;
d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori
este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 65
Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau
juridice.
ART. 66
Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare,
dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru
Produse Biocide.
ART. 67
(1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite,
indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile
de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice,
precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt
obligate să asigure efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi
deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spaţiile deţinute de acestea.
(2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele din
programul unitar de acţiune se prestează exclusiv de către operatorul
licenţiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă
sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condiţiile legii
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare,
dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în
locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care
le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor
solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de
eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a
depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile
sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe
terenurile deţinute.
(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operaţiunile de
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele care nu fac parte din
programul unitar de acţiune pot fi prestate şi de operatori economici
autorizaţi în baza reglementărilor emise de autorităţile administraţiei publice
locale.
ART. 68
Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau
dezinsecţie are următoarele obligaţii:
a) înainte de începerea operaţiunii de dezinsecţie sau deratizare la
obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea
administraţiei publice locale şi să aducă la cunoştinţa populaţiei, prin massmedia, cu cel puţin 7 zile înainte, următoarele:
1. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua;
2. perioada efectuării tratamentelor;
3. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
4. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la
copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări;

b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice,
data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în
spaţiile închise şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora
gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce
trebuie luate;
c) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau
deratizare în spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice,
persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze
beneficiarul cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce
trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul
orar de efectuare a tratamentelor;
d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării
tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.
ART.69
În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să
permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor
periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar,
operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale
pentru luarea măsurilor legale.
ART.70
(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună
imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în
documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi
semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa
şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor.
(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile
cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se
aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia,
dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul
este ineficient.
CAP. III
Drepturi şi obligaţii
SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare
ART. 71
(1) Operatorul care are contract de delegare sau hotărâre de dare în
administrare pentru una/unele sau pentru toate activităţile serviciului de
salubrizare, va acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în
gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de
deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului
propriu.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale SĂGEATA are obligaţia să
înfiinţeze sistemul de colectare separată şi să se implice în instruirea
populaţiei privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului,
inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează.
(3) Operatorul vor asigura condiţiile materiale pentru
realizarea
colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor
cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare.
ART. 72
Drepturile şi obligaţiile operatorului, care are contract de delegare sau
hotărâre de dare în administrare pentru una/unele sau pentru toate
activităţile serviciului de salubrizare, se constituie ca un capitol distinct în
cadrul:
a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de
salubrizare;
b) regulamentului propriu al serviciului de salubrizare;
c)contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru
utilizatori.
ART. 73
Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele
drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare
prestat/contractat, corespunzător tarifului ofertat / aprobat de autorităţile
administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
b) să asigure echilibrul contractual pe durata pentru care are hotărâre
de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a
preţurilor şi tarifelor din economie;
d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare
semnificativă a echilibrului contractual;
e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi
utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre
de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul
activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, exclusivitatea se limitează
la obiectivele din programul unitar de acţiune;
f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei
publice locale SĂGEATA, judeţul Buzău;
g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei
penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au
fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;
h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă;
i) alte drepturi prevăzute în hotărârea de dare în administrare sau în
contractul de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare.
ART. 74
Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele
obligaţii:
a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a
se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;

b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare,
conform
prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament,
prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru
prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse
deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite,
conform prevederilor legale;
d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea
nejustificată a
prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii
utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi
cantitate prevăzuţi în contractele de prestare;
e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv
A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi
documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile
legii;
f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la
infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor;
g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare
prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de
legislaţia în vigoare;
h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de
prestare a serviciului de salubrizare;
i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale SĂGEATA, judeţul Buzău, pentru care are hotărâre
de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze
întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie
spaţiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public;
j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau
containere în
cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;
k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa
tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea
decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite
în acest sens;
l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare
în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în
caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod
continuu calitatea serviciilor prestate;
m) să aplice metode performante de management, care să
conducă
la reducerea costurilor specifice de operare;
n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în
condiţiile stabilite de prezentul regulament;
o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le
înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24
de ore de la sesizare;
p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de
transport în comun;
q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din
staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni
semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ;

r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de dezinsecţie
şi deratizare conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea
administraţiei publice locale;
s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
ş) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor,
având un program de funcţionare permanent;
t) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor
într-un
registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor
consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a
primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului.
La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de
maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
ţ) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic
autorităţilor competente situaţia conform reglementărilor în vigoare;
u)alte obligaţii prevăzute în hotărârea de dare în administrare sau în
contractul de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare.
SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
ART. 75
(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi
ori indirecţi ai serviciului de salubrizare.
(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de
utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor
utilizatorilor.
ART. 76
Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în
condiţiile contractului de prestare;
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de
prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către
operator 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;
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei
competente orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi
să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi
creşterea calităţii serviciului;
d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea,
promovarea şi susţinerea intereselor proprii;
e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare,
despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile
administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor
organizaţii
neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a
deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul
serviciului de salubrizare;
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 li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului
regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în
contract;
i) să conteste facturile când constată încălcarea
prevederilor
contractuale;
j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la
sesizările
adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi
centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
k) să fie dotaţi de administraţia publică locală a comunei SĂGEATA, în
condiţiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate
mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora;
l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la
serviciile de
salubrizare şi de utilizare a acestora;
m) alte drepturi prevăzute în hotărârea de dare în administrare a
serviciului de salubrizare.
ART. 77
Utilizatorii au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului regulament propriu şi
clauzele
contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu
prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să
achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administraţiei publice
locale în cazul în care beneficiază de prestarea activităţii fără contract;
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de
colectare;
d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt
dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit
de autorităţile administraţiei publice locale. Fracţiunea umedă a deşeurilor
va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare;
e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile
rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite
inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de
salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei
publice locale;
f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia,
stabilite de
autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;
g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a
execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi
modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică
stabilite prin
actele normative în vigoare;
i) să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de
salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice
locale i-a atribuit, în gestiune directă activitatea respectivă;
j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea,
precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea
colectării;
k) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a
deşeurilor în
recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de
vedere al sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu
producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
l) să nu introducă în recipientele de colectare 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 diverse procese tehnologice care fac obiectul unor
tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de
autorităţile de mediu;
m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a
zonelor
cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate);
autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea
spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;
n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din
domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot
produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau de lichide
rezultate din spălarea autovehiculelor;
o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe
terenuri virane sau în locuri publice;
p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje
care se
produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate
pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul
străzilor şi în alte asemenea locuri;
q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a
drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor
de parcare pe care le folosesc;
r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din
dreptul
imobilelor în care locuiesc;
s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi
oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice;
ş) alte obligaţii prevăzute în hotărârea de dare în administrare a
serviciului de salubrizare.
t) să colecteze separat, pentru cel puţin deşeurile din hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile municipale, pe tipuri de materiale, deşeurile
reciclabile rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite
inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului public de
salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei
publice locale;”

ţ) producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1 ianuarie
2019, costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru
care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele
normative care reglementează respectivele fluxuri de deşeuri.
u) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire
şi/sau desfiinţări conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări,
astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31.12.2020, potrivit pct.1.2
Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate litera s), din cadrul
indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, un nivel de
pregătire 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 , de minim 70%.
CAP. IV
Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate
ART. 78
(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul au
obligaţia de a menţiona în contract cantităţile de deşeuri ce urmează a fi
colectate.
(2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care
deţin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru
numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal.
(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula
standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
(4)Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii
de utilizatori:
a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora;
b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora;
c) operatori economici;
d) instituţii publice.
ART. 79
(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere
pentru colectarea separată a deşeurilor menajere şi similare provenite de la
producătorii de deşeuri, operatorul împreună cu autorităţile administraţiei
publice ale unităţilor administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de
măsurători compoziţia şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de
deşeuri şi tipuri de materiale.
(2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de
deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de
transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu
eliberată de autorităţile competente.
(3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la instalaţiile de tratare,
respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

(4) Pentru deşeurile din construcţii provenite de la populaţie,
determinarea volumului acestora se va face estimativ.
Art.80
(1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor
publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, a
volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.
(2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ,
calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, cantităţilor calculate şi a
reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării
poleiului.
(3) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice va controla prin
sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea
depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un
proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea
necorespunzătoare a acesteia.
(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei
publice locale aplică penalităţile menţionate în hotărârea de dare în
administrare sau în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul,
acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a
contractului.
Art.81
Pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea
cantităţii prestaţilor se face în funcţie de doza şi de reţeta utilizată pe
unitatea de suprafaţă sau de volum.
CAP. V
Indicatori de performanţă şi de evaluare ai serviciului de
salubrizare
ART. 82
(1) Consiliul local al comunei SĂGEATA stabileşte şi aprobă valorile
indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare şi penalităţile
aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a
acestora.
(2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează
în caietul de sarcini, precum şi în hotărârea de dare în administrare sau în
contractul de delegare, după caz.
(3) Autoritatea administraţiei publice locale SĂGEATA este responsabilă
de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie
îndeplinită de operator, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea
ţintelor/obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării
deşeurilor.
(4) Autoritatea administraţiei publice locale SĂGEATA aplică penalităţi
contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta
nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat
ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.

ART. 83
Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de
operator pentru asigurarea serviciului de salubrizare al comunei SĂGEATA
cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea
administraţiei publice este responsabilă;
c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de
responsabilitate;
d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de
salubrizare;
f)respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului
şi al sănătăţii populaţiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului
şi al sănătăţii şi securităţii muncii.
ART. 84
Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a
operatorului cu privire la următoarele activităţi:
a) contractarea serviciului de salubrizare;
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor
efectuate;
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin
rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi
obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
e)soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la
serviciile de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza
unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în
administrare sau contract de delegare;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare,
consultanţă;
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor.
ART. 85
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul
de salubrizare trebuie să asigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor
contractuale;
b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare;
c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de
deşeuri;
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;
e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi
încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

f)înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de
soluţionare a acestora.
ART. 86
În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin,
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au
acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale
asumate;
c)calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de
performanţă stabiliţi în contractele directe;
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în
funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din
infrastructura edilitar-urbană;
e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de
salubrizare;
f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi prin norme
metodologice.
CAP. VI
Răspunderi şi Sancţiuni
ART.87
(1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament propriu atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a
persoanelor vinovate.
(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele
fapte:
2.1) refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu
operatorul de salubrizare licenţiat în aria pentru care are hotărâre de dare în
administrare sau contract de delegare se sancţionează cu amendă de la 500
lei la 1.000 lei;
2.2) neîncheierea de către persoanele fizice sau juridice de contracte cu
operatorul serviciului de salubrizare al comunei SĂGEATA pentru
transportul molozului rezultat din lucrările de construcţii la imobilele
deţinute de aceştia, se sancţionează cu amendă de la 500 la 800 lei pentru
persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.
2.3) neîncheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a
substanţelor rezultate din procesele de producţie, substanţe periculoase sau
toxice, cu societăţi specializate în colectarea, transportul, neutralizarea şi
depozitarea acestora, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.
2.4) neluarea măsurilor de colectare în containere, neutralizarea şi
evacuarea pe rampe special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a
uleiurilor, grăsimilor, solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, produselor
petroliere şi a altor substanţe chimice care rezultă din procesele tehnologice,
la diferite obiective, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

2.5) Evacuarea în locuri virane, pe domeniul public sau privat al
comunei, de reziduuri sau substanţe toxice, se sancţionează cu amendă de
la 1.000 la 2.500 lei.
2.6) Nesalubrizarea în aceeaşi zi a domeniului public sau a zonei unde
se execută lucrări de construcţii, reparaţii sau intervenţii la reţelele de
utilităţi, indiferent dacă lucrarea este terminată sau continuă în zilele
următoare, până la finalizare, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000
lei.
2.7) Abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de
comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de
comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al municipiului sau
aflate în proprietate privată, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei
pentru persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
2.8) Depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din
demolări de construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de
precolectare ale deşeurilor menajere de pe domeniul public, se sancţionează
cu amenzi de la 50 la 1.000 lei.
2.9) Neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehicolelor de
transport a deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului
rezultat din activitatea de construcţii sau a diferitelor alte materiale, precum
nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a evita pierderea
şi împrăştierea acestora pe căile publice se sancţionează cu amenzi de la
500 la 1.000 lei.
2.10) Depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri
lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de
precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi
introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor
rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu, se sancţionează cu
amendă de la 25 la 800 lei.
2.11) a) folosirea altor recipienţi decât cei destinaţi special pentru acest
scop, utilizarea de recipienţi fără capac sau degradaţi, din care se scurg
deşeuri, menţinerea pubelelor, sacilor cu deşeuri, resturilor vegetale sau
altor deşeuri pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru
colectarea deşeurilor, se sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei.
b) depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din
curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare
transportul acestora, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor
vegetale precolectate din curţi şi grădini.
2.12) lipsa coşurilor pentru hârtii în faţa sediilor agenţilor economici şi
de la bancomatele băncilor comerciale, şi negolirea acestora după umplere,
se sancţionează cu amendă de la 25 la 200 lei;
2.13)a) introducerea de deşeuri menajere în recipienţii pentru colectarea
deşeurilor stradale sau în coşuri stradale, amplasate de operator pe
domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 25 la 200 lei.
b) introducerea în recipienţii destinaţi colectării selective a altor
tipuri de deşeuri, se sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei.

c) degradarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor stradale,
utilizaţi de operator, amplasaţi pe domeniul public, se sancţionează cu
amendă de la 100 la 800 lei;
2.14) blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de
colectare şi transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe
platformele de precolectare de pe domeniul public, se sancţionează cu
amendă de la 25 la 500 lei.
2.15) neîntreţinerea trotuarului prin măturare din faţa imobilelor (case,
blocuri, spaţii comerciale, unităţi de alimentaţie publică, sediile agenţilor
economici, instituţii, etc.), neîndepărtarea buruienilor, a florei spontane care
creşte pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), deversarea
de pe trotuar pe partea carosabilă a deşeurilor stradale, neîndepărtarea
ţurţurilor de pe acoperişuri, necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele
şi rigolele din faţa imobilelor după depunere, precum şi aruncarea acestora
din curţi pe străzi, de către proprietarii sau deţinătorii imobilului se
sancţionează cu amendă de la 25 la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la
200 la 500 lei pentru persoanele juridice.
2.16) nepermiterea accesului personalului operatorului căruia Primăria
i-a atribuit activitatea de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie, în locurile
unde urmează să se realizeze operaţia, se sancţionează cu amendă de la 200
la 500 lei.
2.17) schimbarea destinaţiei zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru
copii, a bazelor sportive şi împrejmuirea domeniului public, fără autorizaţie
se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi
de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
2.18) deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin
smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de
arbori, din zonele aparţinând domeniului public, se sancţionează cu amendă
de la 200 la 1.500 lei.
2.19) aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe,
aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte
terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor
se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei.
2.20) aprinderea şi/sau arderea deşeurilor din recipientele de
precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la
operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc se
sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
2.21) utilizarea fără contract de prestare a serviciului de salubrizare
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
2.22) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor,
utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemului de salubrizare se
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
2.23) nerespectarea de către utilizatorii direcţi sau indirecţi ai
serviciului de salubrizare a asigurării precolectării separate, în recipientele
asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în
spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria
gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară se
sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

2.24)spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public se
sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei.
2.25) efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule sau alte utilaje
asemănătoare pe domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor publice ca
urmare a acestor activităţi, se sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei.
2.26) a) necurăţarea roţilor mijloacelor de transport la intrarea pe
drumurile publice de pe şantiere de construcţii sau terenuri agricole se
sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei;
b) murdărirea domeniului public ca urmare a activităţilor de
încărcare - descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din
vehicul în timpul transportului de materiale de construcţie, pământ sau alte
materiale, se sancţionează cu amendă de la 25 la 800 lei;
c) neîmprejmuirea cu panouri de protecţie a organizărilor de şantier
şi amplasamentelor pe care se execută lucrări de construcţii sau intervenţie
la dotările tehnico – edilitare, se sancţionează cu amendă de la 25 la 1.000
lei ;
d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public
se sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei;
2.27) Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe
de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi
se sancţionează cu amendă de la 25 la 500 lei.
2.28) Constituie contraventie şi se sancţioneaza cu avertisment sau cu
amendă de la 60 lei la 2.400 lei pentru beneficiarul serviciului de salubrizare
– 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, care nu separă în mod corespunzător deşeurile de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din provenite din deşeurile municipale, de deşeurile
municipale altele decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă;”
2.29) Neindeplinirea de către operator a indicatorului de performanţă
specificat la pct. 1.2 lit. r) se penalizează cu suportarea de către acesta a
contributiei pentru economia circulară pentru cantitaţile de deseuri
municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile
corespunzatoare indicatorului de performanţă.
2.30) Neindeplinirea de către operator până la data de 31 decembrie
2020 a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum
50% din masa totală generate, cel puţin pentru deşeurile de hârtie,metal,
plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte
surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similar deşeurilor
care provon din gospodării, atrage penalităţi de 50 lei/tonă de deşeu,
calculate pentru diferenţa rezultată între cantitatea de deşeuri
corespunzatoare obiectivului minim de reciclare anual şi cantitatea de
deşeuri efectiv reciclată.

(3) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament propriu poate duce
la aplicarea prevederilor Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare, republicată referitoare la
răspunderi şi sancţiuni. Acestea se pot completa cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu
completări şi modificări prin Legea nr. 180/2002, cu completările şi
modificările ulterioare.
CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 88
(1) Consiliul Local al comunei SĂGEATA, a elaborat şi va aproba
prezentul regulament propriu în conformitate cu regulamentul cadrul al
serviciului de salubrizare ţinând cont de particularităţile locale şi de
interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii locale SĂGEATA.
(2) Indicatorii de performanţă ai serviciului au fost supuşi dezbaterii
publice şi aprobaţi de Consiliul Local al comunei SĂGEATA prin HCL
nr.______ / _______________________.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către
primar şi/sau împuterniciţii acestuia şi de împuterniciţii preşedintelui
A.N.R.S.C.
ART. 89
(1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula
standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie
respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.
(2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele
categorii de utilizatori:
a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai
acestora;
b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora;
c) operatori economici;
d) instituţii publice.
ART. 90
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 91
(1) Prevederile prezentului regulament-propriu vor fi actualizate în
funcţie de modificările de natura tehnică, tehnologică şi legislativă, prin
hotărâre a Consiliului local al comunei SĂGEATA.
(2) Modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de
salubrizare este prezentat în anexa la prezentul regulament
(3) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXĂ
la Regulamentul de salubrizare
A.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
pentru serviciul public de salubrizare, activităţile 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;
colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare, al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău
Nr.
crt.
1.
1.1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

I
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
a) numărul de contracte încheiate raportat
100%
la numărul de solicitări, pe categorii de
utilizatori
b) procentul de contracte de la lit. a)
100%
încheiate în mai puţin de 10 zile
calendaristice
c) numărul de solicitări de modificare a
95%
prevederilor contractuale, raportate la
numărul total de solicitări de modificare a
prevederilor contractuale, rezolvate în 10
zile

Trimestrul
II
III

IV

Total
an

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

1.2.

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a
95%
95%
95%
parametrilor de calitate ai activităţii
prestate,
rezolvate, raportat la numărul
total de cereri de îmbunătăţire a
activităţii, pe categorii de activităţi
95%
95%
95%
d.1) 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
95%
95%
95%
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii 95%
95%
95%
şi acumulatori
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare.
MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de recipiente de precolectare
100% 100% 100%
asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a
solicitărilor, raportat la numărul total de
solicitări
b) numărul de reclamaţii rezolvate privind
90%
90%
90%
cantităţile de servicii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind
cantităţile de servicii prestate pe tipuri de
activităţi şi categorii de utilizatori
90%
90%
90%
b.1) colectarea separată şi transportul
[90%] [90%] [90%]
separat al deşeurilor municipale şi al
(90%) (90%) (90%)
deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de
90%
90%
90%
echipamente electrice şi electronice, baterii [90%] [90%] [90%]
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] (90%) (90%) (90%)
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
90%
90%
90%
fizice)
[90%] [90%] [90%]
b.2)colectarea şi transportul deşeurilor
(90%) (90%) (90%)
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
b.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

90%

90%

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
c) ponderea din numărul de reclamaţii de la
lit. b) care s-au dovedit justificate
d) procentul de solicitări de la lit. c) care au
fost rezolvate în mai puţin de 5 zile
lucrătoare
e) numărul de sesizări din partea agenţilor
de protecţia mediului raportat la numărul
total de sesizări din partea autorităţilor
centrale şi locale
f) numărul anual de sesizări din partea
agenţilor de sănătate publică raportat la
numărul total de sesizări din partea
autorităţilor centrale şi locale
g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectate

1%

1%

1%

1%

1%

95%

95%

95%

95%

95%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

42%(2
020)
52%(2
021)
62%(2
022)
33%

45%(2
020)
55%(2
021)
65%(2
022)
33%

48%(2
020)
59%(2
021)
69%(2
022)
33%

50%(2
020)
60%(2
021)
70%(2
022)
33%

50%(2
020)
60%(2
021)
70%(2
022)
33%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%

40%

40%

40%

40%

40%

95%

95%

95%

95%

95%

h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi
valorificate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate
i) penalităţile contractuale totale
1%
aplicate de autorităţile administraţiei
publice locale, raportate la valoarea
prestaţiei, pe activităţi:
1%
- cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectate
- Colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare
j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe
bază de contract raportată la cantitatea
totală de deşeuri colectată
k) cantitatea totală de deşeuri colectate din
locurile neamenajate, raportată la
cantitatea totală de deşeuri colectate
l) numărul de reclamaţii rezolvate privind

calitatea activităţii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind
calitatea activităţii prestate:
l.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
l.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
l.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
m) ponderea din numărul de reclamaţii de
la pct. l) care s-au dovedit justificate
n) procentul de solicitări de la lit. m) care
au fost rezolvate în mai puţin de două zile
calendaristice
o) valoarea aferentă activităţii de colectare a
deşeurilor totală facturată, raportată la
valoarea totală rezultată din valorificarea
deşeurilor reciclabile
p) Obligaţii anuale privind nivelul de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, ale persoanele juridice pe
numele cărora sunt emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare
q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare
r) Cantitatea
de
deşeuri de hartie,

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

1%

1%

1%

1%

1%

40%

40%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

57%(2
020)

57%(2
020)

57%(2
020)

57%(2
020)

57%(2
020)

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.

metal, plastic şi sticlă din deşeurile
50% pentru anul 2020
municipale, colectate separat, ca procentaj
din cantitatea totală generată de deseuri de 60% pentru anul 2021
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deseurile
municipale. Cantitatea de deşeuri de
70% pentru anul 2022
hartie, 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 hartie, 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
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.
s) Cantitatea totală de deşeuri provenite din
locuinţe generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau minim 70% din cantitatea de deşeuri
exterioară a acestora, predată pentru
provenite din activităţile de construcţii
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de
în anul 2020
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
FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
a)
numărul de reclamaţii privind
1%
1%
1%
1%
1%
facturarea raportat la numărul total de
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
utilizatori pe categorii de utilizatori
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori
decât populaţia-persoanele fizice)
b) procentul de reclamaţii de la lit. a)
95%
95%
95%
95%
95%
rezolvate în mai puţin de 10 zile
c) procentul din reclamaţiile de la lit. a)
1%
1%
1%
1%
1%
care s-au dovedit a fi justificate
d) valoarea totală a facturilor încasate
75%
75%
75%
75%
75%
raportată la valoarea totală a facturilor
emise:
d.1) colectarea separată şi transportul
75%
75%
75%
75%
75%
separat al deşeurilor municipale şi al
[75%] [75%] [75%] [75%] [75%]
deşeurilor similare provenind din activităţi
(75%) (75%) (75%) (75%) (75%)
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de

1.4.

echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie]
100% 100% 100%
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
[100% [100% [100%
fizice)
]
]
]
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor
(100% (100% (100%
provenite din locuinţe, generate de activităţi )
)
)
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia- 100% 100% 100%
persoanele fizice);
[100% [100% [100%
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
]
]
]
domeniul public şi predarea acestora către
(100% (100% (100%
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de )
)
)
neutralizare [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice).
e) valoarea totală a facturilor emise
raportată la cantităţile de servicii prestate:
e.1) colectarea separată şi transportul
75%
75%
75%
separat al deşeurilor municipale şi al
[75%] [75%] [75%]
deşeurilor similare provenind din activităţi
(75%) (75%) (75%)
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii 100% 100% 100%
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] [100% [100% [100%
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
]
]
]
fizice)
(100% (100% (100%
e.2)colectarea şi transportul deşeurilor
)
)
)
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 100% 100% 100%
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia- [100% [100% [100%
persoanele fizice);
]
]
]
e.3)colectarea cadavrelor animalelor de
(100% (100% (100%
pe domeniul public şi predarea acestora
)
)
)
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a)numărul de sesizări scrise, raportate la
1%
1%
1%
numărul total de utilizatori:
a.1) colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al
1%
1%
1%
deşeurilor similare provenind din activităţi
[1%]
[1%]
[1%]
comerciale din industrie şi instituţii,
(1%)
(1%)
(1%)
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

1%

1%

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

2.
2.1.

2.2.

echipamente electrice şi electronice, baterii 1%
1%
1%
1%
1%
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] [1%]
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
fizice)
a.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi 1%
1%
1%
1%
1%
de reamenajare şi reabilitare interioară
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice (1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
b)procentul din totalul de la lit. a) la care s- 95%
95%
95%
95%
95%
a răspuns într-un termen mai mic de 30 de
zile calendaristice
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a
1%
1%
1%
1%
1%
dovedit a fi întemeiat
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENTA DE PRESTARE A
SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind
2
2
2
2
8
nerespectarea de către operator a
obligaţiilor din licenţă
b)numărul de încălcări ale obligaţiilor
2
2
2
2
2
operatorului rezultate din analizele şi
controalele organismelor abilitate
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numărul de utilizatori care au primit
10
10
10
10
10
despăgubiri datorate culpei operatorului
sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza
nerespectării condiţiilor corespunzătoare de
prestare a activităţii
b) valoarea despăgubirilor acordate de
1%
1%
1%
1%
1%
operator pentru situaţiile de la lit. a)
raportată la valoare totală facturată
aferentă activităţii
c)numărul de neconformităţi constatate de
1%
1%
1%
1%
1%
autoritatea administraţiei publice locale:
c.1) colectarea separată şi transportul
1%
1%
1%
1%
1%
separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
1%
1%
1%
1%
1%
aduce atingere fluxului de deşeuri de

echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori
1%
c.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
c.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare .

1%

1%

1%

1%

B.Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de
salubrizare prestat*
Nr. Activitatea
Modul de contractare
Modul de facturare / taxe / tarife
Modul de plată
crt.
Populaţie Rest
Populaţie
Utilizatori nonPopulaţie
Rest
utilizatori (utilizatori
casnici (ag.
utilizato
(ag.
casnici)
economici,
ri (ag.
economici,
instituţii publice,
economi
instituţii
etc.)
ci,
publice,
instituţii
etc.)
publice,
etc.)
1.
Colectarea separată şi
Pe bază de Pe bază de -Tarife, pentru
-Tarife, pentru
-Contract -Contract
transportul separat al
contract
contract de gestionarea
gestionarea
factură - factură
deşeurilor municipale şi de
prestare a
deşeurilor altele
deşeurilor altele
chitanţă /
al deşeurilor similare
prestare a serviciului
decât cele de hârtie, decât cele de hârtie, Contract chitanţă
provenind din activităţi
serviciului de
factură /
metal, plastic, și
metal, plastic, și
comerciale din industrie de
salubrizare sticlă, în cazul
sticlă, în cazul
plata in
Contract
şi instituţii, inclusiv
salubrizare
- factură
prestaţiilor de care prestaţiilor de care contul
fracţii colectate separat,
operatorului - plata in
beneficiază
beneficiază
fără a aduce atingere
individual, pe bază individual, pe bază -Direct în
contul
fluxului de deşeuri de
bugetul
operator
de contract de
de contract de
echipamente electrice şi
local
ului
prestare a
prestare a
electronice, baterii şi
serviciului de
serviciului de
-Direct în
acumulatori
salubrizare
salubrizare(colectar
bugetul
local
(colectare
e selectivă) (.....
neselectivă)
lei/mc sau .....
populaţie (....
lei/to)
lei/persoană/lună) -Tarife, pentru
-Tarife, pentru
gestionarea
gestionarea
deşeurilor de hârtie,
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și
sticlă, în cazul
metal, plastic, și

sticlă, în cazul
prestaţiilor de care
beneficiază
individual, pe bază
de contract de
prestare a
serviciului de
salubrizare
(colectare selectivă)
populaţie (...
lei/persoană/lună)

prestaţiilor de care
beneficiază
individual, pe bază
de contract de
prestare a
serviciului de
salubrizare (...
lei/mc, ....lei/to)

- taxa specială
pentru gestionarea
deşeurilor pentru
- taxa specială
gestionarea
pentru gestionarea
deşeurilor de hârtie,
deşeurilor pentru
metal, plastic, și
gestionarea
sticlă şi deşeurilor
deşeurilor de hârtie, altele decât cele de
metal, plastic, și
hârtie, metal,
sticlă şi deşeurilor
plastic, și sticlă
altele decât cele de (........ lei/mc,
hârtie, metal,
lei/to), în cazul
plastic, și sticlă
prestaţiilor de care
populaţie (...
beneficiază
lei/persoană/lună individual fără
, .... lei/an), în
contract/care nu
cazul prestaţiilor de încheie contract de
care beneficiază
salubrizare cu
individual fără
operatorul de
contract/care nu
salubrizare; (taxa
încheie contract de se va impune la
salubrizare cu
nivelul tarifelor
operatorul de
pentru gestionarea

2.

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

Pe bază de
contract
de
prestare a
serviciului
de
salubrizare

Pe bază de
contract de
prestare a
serviciului
de
salubrizare

salubrizare; (taxa
se va impune la
nivelul tarifelor
pentru gestionarea
deşeurilor altele
decât cele de hârtie,
metal, plastic, și
sticlă)
Tarife, în cazul
prestaţiilor de care
beneficiază
individual, pe bază
de contract de
prestare a
serviciului de
salubrizare (...
lei/to)

deşeurilor altele
decât cele de hârtie,
metal, plastic, și
sticlă)

Tarife, în cazul
prestaţiilor de care
beneficiază
individual, pe bază
de contract de
prestare a
serviciului de
salubrizare (.....
lei/to)

Contract factură chitanţă /
Contract factură plata in
contul
operatorului

Contract
- factură
chitanţă
/
Contract
- factură
- plata in
contul
operator
ului
3.
Colectarea cadavrelor
Pe bază de Pe bază de Tarife, în cazul
Tarife, în cazul
Contract Contract
animalelor de pe
contract
contract de prestaţiilor de care prestaţiilor de care factură - factură
domeniul public şi
de
prestare a
beneficiază
beneficiază
chitanţă /
predarea acestora către prestare a serviciului
individual, pe bază individual, pe bază Contract chitanţă
unităţile de ecarisaj sau serviciului de
de contract de
de contract de
factură /
către instalaţiile de
de
salubrizare prestare a
prestare a
plata in
Contract
neutralizare
salubrizare
serviciului de
serviciului de
contul
- factură
salubrizare (...
salubrizare
operatorului - plata in
lei/kg + ... lei/km (... lei/kg + ...
contul
până la locul
lei/km până la
operator
neutralizării)
locul neutralizării)
ului
* în cazul caselor de vacanţă şi asimilate, taxele percepute pentru fiecare gospodărie în parte, este egală cu tariful
aferent pentru 1 persoană.

* în cazul în care populaţia nu se prezintă pentru completarea declaraţiilor de impunere privind taxele speciale mai
sus enumerate, atunci Biroul Contabilitate, Impozite şi Taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare,
având în vedere numărul de persoane din fiecare gospodărie, determinat în baza situaţiilor existente la Registrul
Agricol sau a altor situaţii sau declaraţii, va realiza impunerea populaţiei la nivelul taxei pentru gestionarea deşeurilor
altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor efectuate de care beneficiază individual fără
contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare.

C.Indicatori de performanţă şi penalităţile pentru operator în cazul neîndeplinirii ţintelor şi obiectivelor
asumate la nivel naţional

Nr.
Crt. Titlu

1.

Colectarea separată
a deşeurilor de
hartie,metal,plastic
si sticla din
deseurile municipale

Descriere indicator/unitate de
măsurare

Cantitatea de deșeuri reciclabile
municipale colectate separat raportat la
cantitatea totală generată de deșeuri
reciclabile municipale (%)
Indicatorul se referă la deșeurile de hârtie
și carton, plastic, metal și sticlă din
deșeurile municipale şi deșeurile similare
și se aplică pe an calendaristic
Cantitatea de deșeuri reciclabile
municipale colectate separat reprezintă
cantitatea totală colectată separat în aria
de delegare respectiv deșeuri din hârtie și
carton; deșeuri de plastic și metal și
deșeuri de sticlă, inclusiv impuritățile.
Cantitatea reprezintă cantitatea acceptată
anual de către stația/stațiile de sortare
sau reciclatorii finali

Valoare
indicator
performanță
50% pentru anul
2020

60% pentru anul
2021

Penalități
Pentru ținta de 50 % care trebuie
atinsă în anul 2020 se aplica
anual următoarele penalități :
30% sau mai puțin deșeuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 0,3% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
20% - 30% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,2%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,15%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
40% - 49% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
50% sau mai mult deșeuri
reciclabile colectate separat: nu se
aplică penalitate
Pentru ținta de 60 % care trebuie
atinsă pentru anul 2021 se aplică
următoarele penalități pentru

următoare procente de deșeuri
70% începând cu reciclabile colectate separat:
anul 2022
30% sau mai puțin deșeuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 0,3% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,2%
din din profitul/excedentul
aferente activitaţii serviciului de
salubrizare
40% - 50%: penalitate 0,15% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
50% - 59% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
60% sau mai mult deșeuri
reciclabile colectate separat nu se
aplică penalitate

Pentru ținta de 70 % care trebuie
atinsă pentru anul 2022 se aplică
următoarele penalități pentru
următoare procente de deșeuri
reciclabile colectate separat:

30% sau mai puțin deșeuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 0,35% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,3%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
40% - 50%: penalitate 0,25% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
50% - 60% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,2%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
60% - 70% deșeuri reciclabile
colectate separat: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
70% sau mai mult deșeuri
reciclabile colectate separat: nu se
aplică penalitate

2.

Colectarea şi
transportul
deşeurilor provenite
din locuinţe,
generate de activităţi
de reamenajare şi
reabilitare interioară

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

minim 70% din
cantitatea de
deşeuri provenite
din activităţile de

Pentru ținta de 70 % care trebuie
atinsă în anul 2020 se aplică
următoarele penalități pentru
următoarele procente de deșeuri

şi/sau exterioară a
acestora [persoane
fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele
fizice);

direct sau prin intermediul unei staţii de
construcţii în
transfer ca procentaj din cantitatea de
anul 2020
deşeuri provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
colectate

provenite din locuinţe generate de
activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora colectate
40% sau mai puțin deșeuri
colectate: penalitate 0,2% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
40% - 50% deșeuri colectate:
penalitate 0,15% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de salubrizare
50% - 60% deșeuri colectate:
penalitate 0,1% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de
salubrizare;
60% - 70 % deșeuri
colectate: penalitate 0,05% din
profitul/excedentul aferente
activitaţii serviciului de
salubrizare;
70% sau mai mult deșeuri
colectate: nu se aplică penalitate

Anexa nr.7.1 la H.C.L. nr.19/31.03.2020

CAIET DE SARCINI PROPRIU
al serviciului de salubrizare al comunei SĂGEATA, judeţul BUZĂU
Introducere
Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T.
comuna SĂGEATA a fost întocmit în concordanţă cu necesităţile obiective
ale U.A.T comuna SĂGEATA, judeţul Buzău şi s-a făcut cu respectarea în
totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi in
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.
Prezentul Caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare a comunei
SĂGEATA, judeţul Buzău va fi supus aprobării Consiliului Local SĂGEATA.
CAP. I
Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei
SĂGEATA, stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice
serviciului de salubrizare al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, stabilind
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui
serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept
documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice
de desfăşurare a serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul
Buzău, în gestiune directă.
ART. 3

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA,
judeţul Buzău, face parte integrantă din documentaţia necesară
desfăşurării activităţii specifice serviciului public de salubrizare a
localităţilor în raza administrativ teritorială a comunei SĂGEATA şi anume:
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 , pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul comunei SĂGEATA,
constituind ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă,
siguranţa 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 serviciului de salubrizare.
(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 serviciului de
salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, 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 şi care sunt în
vigoare.
ART. 5
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul
propriu al serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul Buzău.
CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale
ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul
Buzău, 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 va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor
privind igiena muncii, protecţia 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
hotărârea autorităţilor admnistraţiei publice locale şi precizaţi în
regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale SĂGEATA,
respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi
la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în
condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a
serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale a comunei SĂGEATA pentru care există hotărâre de
dare în administrare, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi
lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de
colectare;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la
reducerea costurilor de operare;
h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în
cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au
în dotare;
i) înlocuirea mijloacelor de colectare 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;
l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a
situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin
hotărârea de dare în administrare;
o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice
şi a personalului de intervenţie;
p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru
prestarea activităţilor în condiţiile stabilite, după caz, în hotărârea de dare
în administrare;
q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatăţile administraţiei publice
locale ale U.A.T. comuna SĂGEATA.
ART. 7
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt
cuprinse în regulamentul propriu al serviciului de salubrizare a comunei
SĂGEATA, judeţul Buzău, anexă la prezentul caiet de sarcini.
ART 8. Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la condiţiile
de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care
le va face operatorul
(1) Sarcinile şi responsabilităţile Operatorului
(1) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat
al U.A.T. comuna SĂGEATA, aferente sistemului de salubrizare, se face cu
diligenţa unui bun proprietar;
(2) Sarcinile şi responsabilităţile Autorităţilor administraţiei
publice locale
a) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de
investiţii publice ale U.A.T comuna SĂGEATA privind obiectivele noi,
modernizarea şi/sau extinderea sistemului de salubrizare pentru activitatea
serviciului public de salubrizare prevăzute la art.3, se realizează în
conformitate cu prevederile din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006,
republicată, cu completările ulterioare şi Legii 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi se asigură din următoarele surse:
a.1) fonduri de la bugetul local al comunei SĂGEATA;
a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna SĂGEATA;
a.3) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale
sau multilaterale;
a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale,
instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale SĂGEATA,
potrivit legii;

a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la
cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu finanţare externă,
precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de
stat;
a.6) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori;
a.7) alte surse, constituite potrivit legii.
b) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de
investiţii publice ale U.A.T comuna SĂGEATA, aferente sistemului de
salubrizare făcută din fonduri de la bugetul local al comunei, se face numai
pe baza hotărârilor consiliului local al comunei SĂGEATA.
c) Planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al comunei
SĂGEATA va fi aprobat de către Consiliul Local al comunei SĂGEATA prin
hotărâre, la propunerea primarului ;
d) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemului de
salubrizare al comunei se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în
temeiul următoarelor principii:
d.1) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
d.2) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul
comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului şi a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
d.3) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativteritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea
funcţionării serviciului;
d.4) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea
unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în condiţiile legii;
d.5) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
d.6) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi
disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia
mediului;
e) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţii
administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţii administrativteritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri publice;
f) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea administraţiei
publice locale SĂGEATA, specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente
sistemului de salubrizare, ce implică fonduri de la bugetul local sau
transferuri de la bugetul de stat, se nominalizează în listele anuale de
investiţii ale unităţii administrativ-teritoriale SĂGEATA anexate la bugetul
local şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local;

g) Obiectivele de investiţii menţionate la lit. f) se realizează cu
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi
aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate conform
legii;
CAP. III - Serviciul de salubrizare
Secţiunea 1
Activitatea - 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, pentru toţi utilizatorii de pe
teritoriul comunei SĂGEATA.
ART. 9
Operatorul are permisiunea exclusivă de a desfăşura 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, în
aria administrativ teritorială a U.A.T. comuna SĂGEATA, pentru toţi
utilizatorii de pe întreg teritoriu admininistrativ al U.A.T. comuna
SĂGEATA, judeţul Buzău.
ART. 10
(1) Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 4.949
locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii. Numărul potenţialilor beneficiari ai
serviciului de salubrizare activitatea de la art.3, este de 3500 locuitori din
cca.1801 gospodării individuale şi cca. 72 agenti economici şi instituţii
publice, conform cu anexa nr. 9 şi anexa nr.2 la prezentul caiet de sarcini.
(2) Indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna SĂGEATA,
conform normativelor pentru mediul rural este de Im = 0,29 kg/zi x locuitor
ART.11
Punctele de colectare(gospodăriile individuale) şi dotarea acestora sunt
cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini (tabelul nr.1).

ART. 12
Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi
cantităţile de deşeuri defalcate pe componente, sunt prezentate în anexa nr.
2 la caietul de sarcini (tabelul nr.2).
ART. 13
Graficul de colectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor
biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile
publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la
prezentul caiet de sarcini (tabelul nr.3).
ART. 14
Graficul de colectare a deşeurilor municipale selectate de la toţi
utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în
anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini (tabelul nr.4).
ART. 15
Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deşeurilor
municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de
sarcini.(tabelul nr.5)
ART. 16
Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi
transportate este de cca. 1,43521 tone/zi, determinată conform anexei nr.6
la prezentul caiet de sarcini.
ART. 17
Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi
transportate este de 15,3778 mc/zi, determinat conform anexei nr.7 la
prezentul caiet de sarcini.
ART. 18
Traseele de transport ale deşeurilor municipale sunt cele prezentate în
anexa nr. 8 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 19
(1)Depozitul de deşeuri conform în care se va depozita fracţia
inutilizabilă este depozitul de deseuri ecologice al municipiului Buzău,
administrat si exploatat de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L în
comuna Gălbinaşi, sau la un alt depozit conform.

(2) Deşeurile municipale se pot sorta la staţia de sortare aparţinănd
S.C. RER SUD S.A. situată în comuna Vadu Paşii sat Stănceşti, sau la o
altă staţie de sortare din judeţ sau alte judeţe şi la care au acces
majoritatea operatorilor de salubrizare.
ART. 20
Specificatiile tehnice referitoare 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 serviciului de salubrizare sunt următoarele:
1.Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, isi
organizează activitatea de colectare potrivit specificului locului de producere
a deşeurilor, în condiţii salubre, în spatii special amenajate şi prin sistemele
propuse şi asigurate de operatorul de zona care organizeaza activitatea de
colectare a deşeurilor de acest tip.
2.Colectarea deşeurilor municipale se va face separat, pentru cel puţin
deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, numai
în recipiente inchise cu capac tip europubela, eurocontainer sau saci de
plastic, conform cerintelor şi specificului localităţii SĂGEATA. Fractiunea
umeda a deşeurilor municipale va fi colectata în saci de plastic şi depusa în
recipiente speciale destinate acestui scop.
3.Persoanele fizice şi asociatiile de proprietari/locatari vor fi dotate cu
recipiente de colectare de către operator pe baza de contract/convenţie.
4.Agentii economici şi institutiile publice vor colecta deşeurile
municipale în recipiente de colectare inchiriate sau cumparate de la
operator.
5.Punctele de colectare vor fi dotate de către operator cu recipiente
avand capacitatea de inmagazinare corelata cu numărul de utilizatori
arondati şi cu ritmicitatea de ridicare, asigurand condiţii de acces uşor
pentru autovehiculele destinate colectarii.
6.Mentinerea în stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia şi
dezinsectia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în
a caror folosinta se afla sau utilizatorului, în cazul cand acestea sunt
amplasate pe domeniul public.
7.La locuintele individuale colectarea se va face în recipiente tip
europubela, saci de plastic sau alte mijloace care prezinta un grad de
siguranta ridicat din punct de vedere sanitar şi al protectiei mediului.

8.Pentru grupuri de locuinte individuale şi condominii, care un sunt
prevazute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, se prevad spatii speciale
de colectare exterioare, realizate astfel incat sa permita amplasarea
numărului necesar de recipiente tip europubela sau eurocontainer, care sa
asigure capacitatea de depozitare corelata cu ritmicitatea de ridicare. Aceste
spatii vor fi imprejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care sa permita
accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare
a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va
face cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, în urma
consultarii utilizatorilor.
9.Platformele spatiilor de depozitare în vederea colectarii deşeurilor, se
vor realiza prin investiţiile autorităţilor administraţiei publice locale, vor fi în
mod obligatoriu betonate sau asfaltate şi vor fi prevazute cu rigole de
preluare a apei provenite din scurgeri sau a celei meteorice, racordate la
reteaua de canalizare sau la camine de colectare etanse, care vor fi golite
periodic de către operator.
10.Determinarea numărului de recipiente de colectare a deşeurilor
municipale se face în conformitate cu prevederile Standardului Roman SR
13.387/1997: Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescriptii de
proiectare a punctelor pentru colectare.
11. Colectarea deşeurilor municipale se efectueaza folosindu-se
autovehicule special echipate pentru transportul lor.
12.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare
circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau
lichide speciale şi sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare.
13.Autovehiculele care transporta deşeuri municipale trebuie sa aiba
un aspect ingrijit şi sa fie personalizate. Benele şi containerele vor fi spalate
la cel mult doua zile şi vor fi dezinfectate saptamanal în interior şi la
exterior, cu substante recomandate de specialisti autorizati în domeniu.
14.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru
transportul de deşeuri trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia în
condiţii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire şi sa nu
abandoneze deşeurile pe traseu.
15.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai
redus risc pentru sanatatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate
de autorităţile competente.
16.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica şi personal
corespunzator pentru interventie, în cazul unor defectiuni sau accidente
aparute în timpul transportului.

17.Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deşeurile sa nu fie vizibile şi
sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publică. Fiecarui vehicul i
se va asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice,
în condiţii de siguranta şi de eficienta.
18.Incarcarea deşeurilor municipale în vehiculele transportatoare se
face direct din recipiente. Este interzis sa se rastoarne recipientele în curti,
pe strada sau pe trotuare, în vederea reincarcarii deşeurilor municipale în
vehicule.
19.Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze
recipientele cu grija pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau
raspandirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport.
20.Dupa golire recipientele vor fi asezate în pozitie normala, pe locul de
unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se
evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.
21.În cazul deteriorarii unor recipiente, saci de plastic şi al imprastierii
accidentale a deşeurilor în timpul operatiunii de golire, personalul care
executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate de deşeuri în
autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat.
22.Dupa colectare deşeurile municipale se transporta şi se depun în
depozitul de deseuri municipale, a cărei functionare este reglementata de
actele normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protectia
mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean.
ART. 21
Receptia lucrarilor 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 se va face astfel:
1. Pentru deşeurile municipale şi deşeurile 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, provenite de la utilizatorii casnici,
operatorul impreuna cu autorităţile administraţiei publice locale SĂGEATA,
vor stabili pe baza de masuratori norme locale de deşeuri produse, pe tipuri
şi categorii de utilizatori.

2. Pentru deşeurile municipale şi deşeurile 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, provenite de la agenti economici şi
instituţii, operatorul va stabili cu acestia, la incheierea contractului,
modalitatea de determinare a cantitatilor de deşeuri, dotarea cu recipiente
prin inchiriere sau cumparare, inclusiv modul de transport al acestora la
locurile de depozitare sau la locurile de valorificare pentru deşeurile
refolosibile. Determinarea cantitatilor de deşeuri primite la depozite se face
de regula prin cantarire.
ART.22
(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de
protecție și siguranţă şi de desfaşurarea tuturor operaţiunilor și
activităţilor în conformitate cu prevederile legale și normele privind
sănatatea și securitatea în muncă;
(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele obligaţii în
domeniul privind protecţia şi securitatea muncii :
a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana sau fracţie din
acesta ;
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare
functie în parte, potrivit normativului in vigoare ;
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie în
parte;
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;
e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă
în cazul accidentărilor sau de invaliditate;
f) asigurarea curăţirii şi spălării maşinilor, eurocontainerelor folosite.
(3) Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi asigurate și
mentinute conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Operatorul
va implementa
şi menţine
un sistem
de
management
integrat
calitate
- mediu - sănatate ş i securitate
ocupaţională, conform cerinţelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și
OHSAS 18001 sau echivalent şi se va asigura că toate serviciile
sunt furnizate în condiţiile respectării standardelor de calitate, mediu,
muncă şi sănătate ocupaţională.

ART. 23 (1) Prestarea activităţii de colectare separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice
şi electronice, baterii şi acumulatori, pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul
comunei SĂGEATA, se va executa de către operator, astfel încât să se
realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale/hotărârilor administraţiei publice
locale;
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 propriu al 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 încredinţată;
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 propriu al serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal
calificat şi în număr suficient.
l) îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii în
conformitate cu angajamentele asumate şi prevăzuţi în Anexa nr.7 la Legea
211/2011 privind gestionarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi prevăzuţi şi în regulamentul propriu al serviciului de
salubrizare.
m) implementarea, începând cu data de 01.04.2020, cu respectarea
prevederilor ordonanţei Guvernului nr.21/1992 – privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” bazat pe elementul
elementul: volum

n) implementarea tarifelor/taxelor distincte, pentru beneficiarii
serviciului de salubrizare atât pentru gestionarea deşeurilor din hârtie,
metal, plastic, sticlă cât şi pentru celelalte deşeuri altele decât cele din
hârtie, metal, platic şi sticlă, aprobate de către autorităţile administraţiei
publice locale.
o) implemetarea sancţiunilor aplicate de către autorităţile
administraţiei publice locale pentru beneficiarii serviciului de salubrizare
care nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri.
p) colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile municipale.
q) colectarea separată a deşeurilor pentru cel puţin deşeurile de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale şi neamestecarea acestora în
timpul transportului.
r) atingerea, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire
pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată,
cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din
deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste
fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;
(2) a) Neindeplinirea de către operator a indicatorului de performanţă
specificat la pct. 1.2 lit. r) (anexa nr.10) se penalizează cu suportarea de
către acesta a contributiei pentru economia circulară pentru cantitaţile de
deseuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile
corespunzatoare indicatorului de performanţă.
b) Penalităţile suplimentare neîndeplinirii indicatorilor de performanţă sunt
prezentate în anexa nr.11.

Anexa nr.1
Lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor municipale şi dotarea
acestora
Nr.crt.

Locul de
amplasare al
punctului de
colectare

1.
SĂGEATA

Adresa
utilizatorilor
deserviţi

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA

Număr de
Număr de containere şi/sau pubele/volum(litri)
persoane
0)
deservite Hârtie/carton Metal
Material Biodegradabile
Sticlă
Nereciclabile
plastic

BANIŢA

BEILIC

DOMICILII
PROPRII SAT
BEILIC

BORDUŞANI

DOMICILII
PROPRII SAT
BORDUŞANI

431

DÎMBROCA

DOMICILII
PROPRII SAT
DÎMBROCA

1255

GĂVĂNEŞTI

DOMICILII
PROPRII SAT
GĂVĂNEŞTI

MOVILIŢA

DOMICILII
PROPRII SAT
MOVILIŢA

3.

4.

5.

6.

7.

SAC

SAC

SAC

1/120 L

SAC

SAC

SAC

SAC

1/120 L

SAC

SAC

SAC

SAC

1/120 L

SAC

SAC

SAC

SAC

1/120 L

SAC

SAC

SAC

SAC

1/120 L

SAC

SAC

SAC

SAC

1/120 L

SAC

SAC

SAC

SAC

1/120 L

1477

DOMICILII
PROPRII SAT
BANIŢA

2.

SAC

319

374

1076

17

8.
SĂGEATA 1

Domeniu
public/domeniu
privat

390

Domeniu
public/domeniu
privat

9.

SĂGEATA 2

375

Domeniu
public/domeniu
privat

10.

SĂGEATA 3

360

Domeniu
public/domeniu
privat

11.

SĂGEATA 4

352

Domeniu
public/domeniu
privat

12.

BANIŢA

319

Domeniu
public/domeniu
privat

13.
BEILIC

374

1/120 sau
1/240 sau altă
formă

1/120 sau
1/240 sau
altă formă

-

-

1/120 L
sau 1/240
L sau altă
formă
diferse
capacităţi

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
1/120 L
sau
sau
sau 1/240
1/240 L 1/240 L L sau altă
sau altă sau altă
formă
formă
formă
diferse
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi capacităţi

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau
1/240 L 1/240 L
sau altă sau altă
formă
formă
diferse
diferse
capacităţi capacităţi
1/120 L 1/120 L
sau
sau
1/240 L 1/240 L
sau altă sau altă
formă
formă
diferse
diferse
capacităţi capacităţi

1/120 L
sau 1/240
L sau altă
formă
diferse
capacităţi

-

-

1/120 L
sau 1/240
L sau altă
formă
diferse
capacităţi

-

-

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120
1/120
sau
sau
1/240
1/240
sau altă sau altă
formă
formă
1/120 L 1/120 L
sau
sau
1/240 L 1/240 L
sau altă sau altă
formă
formă
diferse
diferse
capacităţi capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

Domeniu
public/domeniu
privat

14.
BORDUŞANI

431

Domeniu
public/domeniu
privat

15.

DÎMBROCA 1

300

Domeniu
public/domeniu
privat

16.

DÎMBROCA 2

320

Domeniu
public/domeniu
privat

17.

DÎMBROCA 3

330

Domeniu
public/domeniu
privat

18.

DÎMBROCA 4

305

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi
1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi
1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

Domeniu
public/domeniu
privat

19.

GĂVĂNEŞTI 1

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

350

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

350

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

376

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

1/120 L
sau
1/240 L
sau altă
formă
diferse
capacităţi

1/120 L 1/120 L
sau
sau 1/240
1/240 L L sau altă
sau altă formă
formă
diferse
diferse
capacităţi
capacităţi

-

-

17

1/120 L sau
1/240 L sau
altă formă
diferse
capacităţi

Domeniu
public/domeniu
privat

20.

GĂVĂNEŞTI 2

Domeniu
public/domeniu
privat

21.

GĂVĂNEŞTI 3

Domeniu
public/domeniu
privat

22.

MOVILIŢA

Anexa nr.2
Lista agenţilor economici şi a cantităţilor minime de deşeuri
municipale produse
Nr.
crt.

Adresa agentului
economic/instituţiei
publice

Tipul de
activitate
desfăşura
tă

Hârtie/carton

Cantitatea de deşeuri municipale produse
Material
Metal
Sticlă
Biodegradabile Nereciclabile
plastic

1

Dispensar uman

Sat Săgeata 20 kg/an

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

2

Sc Maryfarm Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

3

Sc MD Agro Sageata Srl Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

4

Sc Irial Top Agro Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

5

Sa Oprea

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

6

Sc Oprea Florian Team Sat Săgeata 20
Srl
Sat Săgeata 20
Sc Universal Group
Impex Srl

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

8

Sc Alinagra Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

9

SA Sageata

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

10

Sc Agrointer Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

11

Sc Agricola Nr.1 Sageata Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

7

Teodora si Mihaela
Market
13 Cec Bank
12

14

Parohia Sageata

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

15

Post Politie Sageata

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

16

Gradinita Sageata

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

17

Scoala Sageata

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

18

Sc Ciurea Nicolae Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

19

CF Tudor Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

20

Sc Mafgos Mirage Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

21

Steval Dancom Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

22

SC Gablaur Srl

Sat Săgeata 20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

23

Sc NicoMart Prim Team Sat Săgeata 20
Srl

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

24

Parohia Banita

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

25

DMA Panif Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

26

Sc Ddu Com Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

27

Sc AgroBanita
Construct Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

28

Sc Eurogym Impex Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

29

Papuc Nicolae si Elena
Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

30

Dispensar Banita

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

31

PCA Total Agroferm

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

32

Agroproduct Cereal

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

33

Sc Agrotrend Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

34

First Cereal

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

35

Sc Rolea Srl

Sat Baniţa

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

36

Parohia Beilic

Sat Beilic

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

37

Sc AngeMacos Srl

Sat Beilic

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

38

Sc Manion Sig Srl

Sat Beilic

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

39

Gradinita Bordusani

Sat
Bordusani

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

40

Parohia Bordusani

Sat
Bordusani

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

41

SC Cosmin Gerodas Srl Sat

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

42

Sc Ando Gaz Srl

Sat
Bordusani

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

43

Sc Mafgos Mirage Srl

Sat
Bordusani

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

44

Sc Ceaus Agro Solutions Sat
Bordusani
Srl

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

45

Sc Craciun Prest Srl

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

46

Lalu Flory Prest Com Srl Sat

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

47

Sc Mianiv Com Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

48

Sc Cristal Import Export Sat
Dîmbroca
Srl

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

49

Sc A&M Total Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

50

Dispensar uman

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

Bordusani

Sat
Dîmbroca

Dîmbroca

51

Sc NicoMart Prim Team Sat
Dîmbroca
Srl

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

52

Sc Florela Com 93 Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

53

Sc PandiTrans
Construct Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

54

Sc Montana Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

55

Parohia Dâmbroca

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

56

Scoala si Gradinita
Dâmbroca

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

57

Sc Lebada Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

58

Sc Andreea Pet Mixt Srl Sat

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

59

Sc Indiana Gold Srl

Sat
Dîmbroca

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

60

Scoala Gavanesti

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

61

Gradinita Gavanesti

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

62

Dispensar Gavanesti

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

Dîmbroca

63

SA Dreptatea

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

64

SA Victoria

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

65

Parohia Gavanesti

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

66

SA Victoria Land
Trading Srl

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

67

Sc Tara Agrorural Srl

Sat
Găvăneşti

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

68

Mady Agroplant Expert Sat
Găvăneşti
Srl

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

69

Sc Poligon Sportiv

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

70

Sc Alemar Generaly Srl Sat

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

71

Evanik Real Srl

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

72

La Fete la Sandi-Ela Srl Sat

20

2 kg/an

5 kg/an

20 kg/an

30 kg/an

1008 kg / an

Sat
Găvăneşti

Găvăneşti
Sat
Găvăneşti

Găvăneşti

Anexa nr.3
Graficul de colectare a deşeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile,
de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţi economici şi instituţii publice, în perioada aprilie
– octombrie
Nr.
crt.

Locul de amplasare a
punctului de
colectare

Adresa utilizatorilor deserviţi

SĂGEATA

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

BANIŢA

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

BEILIC

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

BORDUŞANI

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

DÎMBROCA

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

GĂVĂNEŞTI

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

MOVILIŢA

DOMICILII PROPRII SAT
SĂGEATA / AGENŢI ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII PUBLICE

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Număr de
persoane
deservite

Frecvenţa de colectare

1477

1 dată la 14 1 dată la 14
zile
1 dată la 14 zile zile

319

1 dată la 14 zile 1 dată la 14 1 dată la 14
zile
zile

374

1 dată la 14 zile 1 dată la 14 1 dată la 14
zile
zile

431

1 dată la 14 zile 1 dată la 14 1 dată la 14
zile
zile

1255

1 dată la 14 zile 1 dată la 14 1 dată la 14
zile
zile

1076

1 dată la 14 zile 1 dată la 14 1 dată la 14
zile
zile

17

1 dată la 14 zile 1 dată la 14 1 dată la 14
zile
zile

Anexa nr.4
Graficul de colectare a deşeurilor municipale sortate de la utilizatori, inclusiv agenţi
economici şi instituţii publice
Nr.
crt.

Locul de amplasare
a punctului de
colectare

Adresa
utilizatorilor
deserviţi

SĂGEATA

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

BANIŢA

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

BEILIC

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

1

2.

3.

Număr de
persoane
deservite

Hârtie/
Carton

Metal

Intervalul dintre două colectări succesive
Material Biodegradabile Nereciclabile
Sticlă
plastic

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

1477

319

374

BORDUŞANI

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

DÎMBROCA

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

GĂVĂNEŞTI

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

MOVILIŢA

DOMICILII
PROPRII SAT
SĂGEATA /
AGENŢI
ECONOMICI
ŞI INSTITUŢII
PUBLICE

4.

5.

6.

7.

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

1 dată la
14 zile

1 dată la 1 dată la
14 zile
14 zile

1 dată la 1 dată la 14 zile 1 dată la 14
14 zile
zile

431

1255

1076

17

Anexa nr.5
Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deşeurilor municipale
nesortate

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Locul de amplasare a
punctului de
colectare
SĂGEATA

Numărul de persoane
deservite

Număr recipiente necesare

Volumul recipientelor
şi unitatea de
măsură

1477

257

BANIŢA

319

56

BEILIC

374

65

BORDUŞANI

431

75

DÎMBROCA

1255

218

GĂVĂNEŞTI

1076

187

17

3

120 litri

4949

861

120 litri

MOVILIŢA
TOTAL COMUNA SĂGEATA

120 litri
120 litri
120 litri
120 litri
120 litri
120 litri

Breviarul de calcul nr.3 (anexa nr.5)
Determinarea numărului de recipiente pentru colectarea deşeurilor municipale nesortate
Z
M = N x Im x
x C = 4949 x 0,8286 x 14 x 120 : 0,8 = 861 pubele.
0,8
în care:
M = numărul de recipiente de colectare;
N = numărul de locuitori arondaţi punctului de colectare;
Im = indicele mediu de producere a deşeurilor menajere = 0,8286 litri/om/zi;
Z = numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor municipale nesortate;
(pentru perioada rece se ia în calcul 3 zile)
C = capacitatea recipientului folosit (litri);
0,8 = coeficientul de încărcare a recipientului.

Breviarul de calcul nr.1 (anexa nr. 6)
Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, nesortate, generate într-o
localitate
Qmed.zi = N x Im x 0,001 [tone/zi] = 4949 loc. x 0,29 kg/locuitor/zi x 0,001[tone/zi] = 1,43521
[tone/zi].
în care:
Qmed.zi = cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;
N = numărul de locuitori ai localităţii SĂGEATA;
Im = 0,29 kg/locuitor/zi - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere în U.A.T.
comuna SĂGEATA;

Breviarul de calcul nr.2 (anexa nr. 7) - la data hotărârii
Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate
Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de
49,2075 mc/zi, determinat conform formulei următoare:
V = 3,75 x N x Im = 3,75 x 4949 x 0,8286 : 1000 = 15,3778 mc/zi
în care:
N = numărul de locuitori deserviţi de punctul de colectare;
Im = indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere = 0,8286 litri/om/zi

Anexa nr.8
Nr.crt

zi

Zona deservită

Traseul de transport al deşeurilor municipale*

1.

Luni

SAT DÎMBROCA

SĂGEATA (baza) - sat Dîmbroca – RER GĂLBINAŞI /
VADU PAŞII - SĂGEATA (baza)

Deposit ecologic / Staţia
de sortare
RER GĂLBINAŞI / VADU
PAŞII

2.

Marţi

SAT BORDUŞANI – SAT
SĂGEATA

SĂGEATA (baza) - sat Borduşani – sat Săgeata - RER
GĂLBINAŞI / VADU PAŞII - SĂGEATA (baza)

RER GĂLBINAŞI / VADU
PAŞII

3.

Miercuri

SAT SĂGEATA – SAT
BEILIC

SĂGEATA (baza) - sat Săgeata - sat Beilic - RER
GĂLBINAŞI / VADU PAŞII - SĂGEATA (baza)

RER GĂLBINAŞI / VADU
PAŞII

4.

Joi

5.

Vineri

SAT GĂVĂNEŞTI – SAT
MOVILIŢA
SAT GĂVĂNEŞTI – SAT
BANIŢA

*

SĂGEATA (baza) - sat Găvăneşti - sat Moviliţa
GĂLBINAŞI / VADU PAŞII - SĂGEATA
SĂGEATA (baza) - sat Găvăneşti - sat Baniţa
GĂLBINAŞI / VADU PAŞII - SĂGEATA

- RER
(baza)
- RER
(baza)

RER GĂLBINAŞI / VADU
PAŞII
RER GĂLBINAŞI / VADU
PAŞII

Traseele de transport pot fi modificate de către operator cu înstiinţarea autorităţii
administraţiei publice locale Săgeata, în funcţie de realităţile de moment şi pentru
încadarea şi soluţionarea în timp util a problemelor întâmpinate în desfăşurarea
activităţilor serviciului de salubrizare pentru care are hotărâre de dare în administrare.

Anexa nr. 9
Lista Utilizatori

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*S-au

Localitate (sat)
SĂGEATA
BANIŢA
BEILIC
BORDUŞANI
DÎMBROCA
GĂVĂNEŞTI
MOVILIŢA
TOTAL

Populaţie*
1477
319
374
431
1255
1076
17
4.949

folosit datele statistice de la ultimul recensământ al populaţiei şi
locuiţelor an 2011. Operatorul va avea sarcina de a inventaria în termen de maxim
6 luni toate gospodăriile şi numărul de persoane aferent pentru care se prestează
activităţile serviciului de salubrizare pentru care are hotărâre de dare în
administrare.

COMUNA SĂGEATA – SATUL SĂGEATA
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr.

1
2
3
…..
n
COMUNA SĂGEATA – SATUL BANIŢA
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

Nr.

1
2
3
…..
n

COMUNA SĂGEATA – SATUL BEILIC
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

Nr.

1
2
3
…..
n

COMUNA SĂGEATA – SATUL BORDUŞANI
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

1
2
3
…..
n

Nr.

COMUNA SĂGEATA – SATUL DÎMBROCA
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr. contract

Nr.
pubele

Nr.

1
2
3
…..
n
COMUNA SĂGEATA – SATUL GĂVĂNEŞTI
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

Nr.

1
2
3
…..
n
COMUNA SĂGEATA – SATUL MOVILIŢA
Nr.
crt.

Numele si prenumele
(cap gospodarie)

Nr.
Pers.

Adresa
Strada

1
2
3
…..
n

Nr.

Anexa nr.10
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
pentru serviciul public de salubrizare, activităţile 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; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, al
comunei SĂGEATA, judeţul Buzău

Nr.
crt.
1.
1.1.

1.2.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Trimestrul
I

II

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
a) numărul de contracte încheiate raportat la 100%
100%
numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori
b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în 100%
100%
mai puţin de 10 zile calendaristice
c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor 95%
95%
contractuale, raportate la numărul total de solicitări
de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate
în 10 zile
d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 95%
95%
parametrilor de calitate ai activităţii prestate,
rezolvate, raportat la numărul total de cereri de
îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi
d.1) colectarea separată şi transportul separat al 95%
95%
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
95%
95%
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 95%
95%
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.
MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de recipiente de precolectare asigurate 100%
100%
pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat
la numărul total de solicitări
b) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile 90%
90%
de servicii prestate, raportat la numărul total de
reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe
tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
b.1) colectarea separată şi transportul separat al 90%
90%
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare [90%]
[90%]
provenind din activităţi comerciale din industrie şi (90%)
(90%)
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

III

IV

Total
an

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice)
b.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice);
b.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice).
c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b)
care s-au dovedit justificate
d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost
rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare
e) numărul de sesizări din partea agenţilor de
protecţia mediului raportat la numărul total de
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale
f) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de
sănătate publică raportat la numărul total de
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale
g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată
la cantitatea totală de deşeuri colectate
h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate,
raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate
i) penalităţile contractuale totale aplicate de
autorităţile administraţiei publice locale, raportate
la valoarea prestaţiei, pe activităţi:
- cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate
- Colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public şi predarea acestora către unităţile de
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de
contract raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectată
k) cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile
neamenajate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate
l) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea
activităţii prestate, raportat la numărul total de
reclamaţii privind calitatea activităţii prestate:
l.1) 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
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

1%

1%

1%

1%

1%

95%

95%

95%

95%

95%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

42%(2020)
52%(2021)
62%(2022)

45%(2020)
55%(2021)
65%(2022)

48%(2020)
59%(2021)
69%(2022)

50%(2020)
60%(2021)
70%(2022)

50%(2020)
60%(2021)
70%(2022)

33%

33%

33%

33%

33%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%

40%

40%

40%

40%

40%

95%

95%

95%

95%

95%

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%

95%

95%

95%

95%

populaţia-persoanele fizice)
l.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice);
l.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice).
m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. l)
care s-au dovedit justificate
n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost
rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice
o) valoarea aferentă activităţii de colectare a
deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea
totală
rezultată
din
valorificarea
deşeurilor
reciclabile
p) Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire
pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de
valorificare materială, inclusiv operaţiuni de
umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a
înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe
numele cărora sunt emise
autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare
q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public şi predarea acestora către unităţile de
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
r) Cantitatea de
deşeuri de hartie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile municipale, colectate
separat, ca procentaj din cantitatea totală generată
de deseuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din
deseurile municipale. Cantitatea
de
deşeuri
de hartie, 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 hartie, 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 hartie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale se consideră a fi
33%.
s) 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

[95%]
(95%)

[95%]
(95%)

[95%]
(95%)

[95%]
(95%)

[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

1%

1%

1%

1%

1%

40%

40%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

57%(20
20)

57%(20
20)

57%(20
20)

57%(20
20)

57%(20
20)

100%

100%

100%

100%

100%

50% pentru anul 2020
60% pentru anul 2021
70% pentru anul 2022

minim 70% din cantitatea de deşeuri provenite
din activităţile de construcţii în anul 2020

1.3.

1.4.

deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora colectate
FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
a)
numărul de reclamaţii privind facturarea 1%
raportat la numărul total de utilizatori pe categorii [1%]
de utilizatori [persoane fizice – populaţie] (alţi (1%)
utilizatori decât populaţia-persoanele fizice)
b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în 95%
mai puţin de 10 zile
c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au 1%
dovedit a fi justificate
d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la 75%
valoarea totală a facturilor emise:
d.1) colectarea separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 75%
provenind din activităţi comerciale din industrie şi [75%]
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a (75%)
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice)
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 100%
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi [100%]
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora (100%)
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice);
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 100%
public şi predarea acestora către unităţile de [100%]
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare (100%)
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice).
e) valoarea totală a facturilor emise raportată la
cantităţile de servicii prestate:
e.1) colectarea separată şi transportul separat al 75%
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare [75%]
provenind din activităţi comerciale din industrie şi (75%)
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât 100%
populaţia-persoanele fizice)
[100%]
e.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite (100%)
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât 100%
populaţia-persoanele fizice);
[100%]
e.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe (100%)
domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice).
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a)numărul de sesizări scrise, raportate la numărul 1%
total de utilizatori:

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

95%

95%

95%

95%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

100%
[100%]
(100%)

1%

1%

1%

1%

2.
2.1.

2.2.

a.1) colectarea separată şi transportul separat al
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 1%
1%
1%
1%
1%
provenind din activităţi comerciale din industrie şi [1%]
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a (1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât 1%
1%
1%
1%
1%
populaţia-persoanele fizice)
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
a.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite (1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât 1%
1%
1%
1%
1%
populaţia-persoanele fizice);
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
[1%]
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe (1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori decât
populaţia-persoanele fizice).
b)procentul din totalul de la lit. a) la care s-a 95%
95%
95%
95%
95%
răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile
calendaristice
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a 1%
1%
1%
1%
1%
fi întemeiat
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea 2
2
2
2
8
de către operator a obligaţiilor din licenţă
b)numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului 2
2
2
2
2
rezultate din analizele şi controalele organismelor
abilitate
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM
CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri 10
10
10
10
10
datorate culpei operatorului sau dacă s-au
îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor
corespunzătoare de prestare a activităţii
b) valoarea despăgubirilor acordate de operator 1%
1%
1%
1%
1%
pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoare
totală facturată aferentă activităţii
c)numărul
de
neconformităţi
constatate
de 1%
1%
1%
1%
1%
autoritatea administraţiei publice locale:
c.1) colectarea separată şi transportul separat al 1%
1%
1%
1%
1%
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 1%
1%
1%
1%
1%
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori
c.2)colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 1%
1%
1%
1%
1%
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare .

Anexa nr.11
Indicatori de performanţă şi penalităţile pentru operator în cazul neîndeplinirii ţintelor şi obiectivelor
asumate la nivel naţional
Nr.crt

Titlu

1.

Colectarea separată a
deşeurilor de
hartie,metal,plastic si
sticla din deseurile
municipale

Descriere indicator /
unitate de măsurare
Cantitatea de deșeuri
reciclabile municipale
colectate separat
raportat la cantitatea
totală generată de
deșeuri reciclabile
municipale (%)
Indicatorul se referă la
deșeurile de hârtie și
carton, plastic, metal și
sticlă din deșeurile
municipale şi deșeurile
similare și se aplică pe
an calendaristic
Cantitatea de deșeuri
reciclabile municipale
colectate separat
reprezintă cantitatea
totală colectată separat
în aria de delegare
respectiv deșeuri din
hârtie și carton; deșeuri
de plastic și metal și
deșeuri de sticlă, inclusiv
impuritățile. Cantitatea
reprezintă cantitatea
acceptată anual de către
stația/stațiile de sortare
sau reciclatorii finali

Valoare indicator de
performanţă
50% pentru anul 2020

Penalităţi
Pentru ținta de 50 %
care trebuie atinsă în
anul 2020 se aplica
anual următoarele
penalități :
30% sau mai puțin
deșeuri reciclabile
colectate separat:
penalitate 0,3% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
20% - 30% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,2%
din profitul/excedentul
aferente activităţii
serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,15%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
40% - 49% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
50% sau mai mult
deșeuri reciclabile
colectate separat: nu se
aplică penalitate

60% pentru anul 2021

Pentru ținta de 60 %
care trebuie atinsă
pentru anul 2021 se
aplică următoarele
penalități pentru
următoare procente de
deșeuri reciclabile
colectate separat:
30% sau mai puțin
deșeuri reciclabile
colectate separat:
penalitate 0,3% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,2%
din din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
40% - 50%: penalitate
0,15% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
50% - 59% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
60% sau mai mult
deșeuri reciclabile
colectate separat nu se
aplică penalitate

70% începând cu anul
2022

Pentru ținta de 70 %
care trebuie atinsă
pentru anul 2022 se
aplică următoarele

penalități pentru
următoare procente de
deșeuri reciclabile
colectate separat:
30% sau mai puțin
deșeuri reciclabile
colectate separat:
penalitate 0,35% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
30% - 40% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,3%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
40% - 50%: penalitate
0,25% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
50% - 60% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,2%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
60% - 70% deșeuri
reciclabile colectate
separat: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de salubrizare
70% sau mai mult
deșeuri reciclabile
colectate separat: nu se
aplică penalitate

2.

Colectarea şi transportul
deşeurilor provenite din
locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare
şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a
acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi
utilizatori decât
populaţia-persoanele
fizice)

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

Minim 70% din
cantitatea de deşeuri
provenite din activităţile
de construcţii în anul
2020

Pentru ținta de 70 %
care trebuie atinsă în
anul 2020 se aplică
următoarele penalități
pentru următoarele
procente de deșeuri
provenite din locuinţe
generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau
exterioară a acestora
colectate
40% sau mai puțin
deșeuri colectate:
penalitate 0,2% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
40% - 50% deșeuri
colectate: penalitate
0,15% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
50% - 60% deșeuri
colectate: penalitate 0,1%
din profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
60% - 70 % deșeuri
colectate: penalitate
0,05% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
70% sau mai mult
deșeuri colectate: nu se
aplică penalitate.

Anexa nr.7.2 la H.C.L. nr.19/31.03.2020

CAIET DE SARCINI PROPRIU
al serviciului de salubrizare al comunei SĂGEATA, judeţul BUZĂU
Activitatea: colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora
Introducere
Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T.
comuna SĂGEATA a fost întocmit în concordanţă cu necesităţile obiective ale
U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău şi s-a făcut cu respectarea în
totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi in
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.
Prezentul Caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare a comunei
SĂGEATA, judeţul Buzău va fi supus aprobării Consiliului Local SĂGEATA.
CAP. I
Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna
SĂGEATA, stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice
serviciului de salubrizare al comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, stabilind
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu
în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie
tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a
serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău, în
gestiune directă.
ART. 3
Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna
SĂGEATA, judeţul Buzău, face parte integrantă din documentaţia necesară
desfăşurării activităţii specifice serviciului public de salubrizare a localităţilor
în raza administrativ teritorială a comunei SĂGEATA şi anume:
Colectarea
şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, pentru
toţi utilizatorii de pe teritoriul comunei SĂGEATA, constituind ansamblul
cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă,
siguranţa 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 serviciului de salubrizare.
(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 serviciului de salubrizare a
comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, Colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora şi care sunt în vigoare.
ART. 5
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul
propriu al serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul Buzău.
CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale
ART. 6
Operatorul serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul
Buzău, Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora
va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind
igiena muncii, protecţia 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 hotărârea
autorităţilor administraţiei publice locale şi precizaţi în regulamentul
serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale SĂGEATA,
respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la
actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în
condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului
de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale a comunei SĂGEATA pentru care are hotărâre de dare
în administrare;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la
reducerea costurilor de operare;

h) înlocuirea mijloacelor de transport care prezintă defecţiuni sau
neetanşeităţi;
i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe
proprii şi cu terţi;
j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de
rezolvare operativă a acestora;
k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor provenite din locuinţe, generate
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform
reglementărilor în vigoare;
m) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin hotărârea
de dare în administrare;
n) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a
personalului de intervenţie;
o) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru
prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin hotărârea de dare în
administrare;
p) alte condiţii specifice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale
ale U.A.T. comuna SĂGEATA.
ART. 7
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt
cuprinse în regulamentul propriu al serviciului de salubrizare a comunei
SĂGEATA, judeţul Buzău, anexă la prezentul caiet de sarcini.
ART 8. Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la condiţiile
de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le
va face operatorul
(1) Sarcinile şi responsabilităţile Operatorului
(a) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al
U.A.T. comuna SĂGEATA, aferente sistemului de salubrizare, se face cu
diligenţa unui bun proprietar;
(2) Sarcinile şi responsabilităţile Autorităţilor administraţiei publice
locale
a) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de
investiţii publice ale U.A.T comuna SĂGEATA privind obiectivele noi,
modernizarea şi/sau extinderea sistemului de salubrizare pentru activitatea
serviciului public de salubrizare prevăzute la art.3, se realizează în
conformitate cu prevederile din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006,
republicată, cu completările ulterioare şi Legii 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare
şi se asigură din următoarele surse:
a.1) fonduri de la bugetul local al comunei SĂGEATA;
a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna SĂGEATA;
a.3) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau
multilaterale;

a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite
la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale SĂGEATA, potrivit legii;
a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la
cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu finanţare externă, precum
şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
a.6) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori;
a.7) alte surse, constituite potrivit legii.
b) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de
investiţii publice ale U.A.T comuna SĂGEATA, aferente sistemului de
salubrizare făcută din fonduri de la bugetul local al comunei, se face numai pe
baza hotărârilor consiliului local al comunei SĂGEATA.
c) Planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al comunei
SĂGEATA va fi aprobat de către Consiliul Local al comunei SĂGEATA prin
hotărâre, la propunerea primarului ;
d) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemului de salubrizare
al comunei se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea,
fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul
următoarelor principii:
d.1) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
d.2) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul
comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului
şi a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
d.3) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativteritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea
funcţionării serviciului;
d.4) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea
unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în condiţiile legii;
d.5) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
d.6) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi
disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia
mediului;
e) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţii
administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţii administrativteritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri publice;
f) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea administraţiei publice
locale SĂGEATA, specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului
de salubrizare, ce implică fonduri de la bugetul local sau transferuri de la
bugetul de stat, se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţii
administrativ-teritoriale SĂGEATA anexate la bugetul local şi se aprobă odată
cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local;
g) Obiectivele de investiţii menţionate la lit. f) se realizează cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea
documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului aprobate conform legii;

CAP. III - Serviciul de salubrizare
Secţiunea 1-a
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora
ART.9
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de colectare şi
transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, în condiţiile
legii, în aria administrativ-teritorialã a U.A.T comuna SĂGEATA.
ART.10
Eliminarea deşeurilor rezultate din activitãţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a locuinţelor colectate (fracția nevalorificabilă) vor
fi transportate la depozitul specializat pentru primirea acestor tipuri de deşeuri
din comuna Verneşti, judeţul Buzău, administrat de societatea DOMENII
PREST SERV SRL, sau la alt depozit conform, operatorul fiind responsabil cu
transportul și asigurarea costului eliminării.
ART.11
(1)Precolectarea deşeurilor rezultate din activitatea de colectare şi
transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se face în
sacii puși la dispoziţie de către Operator, la cererea generatorilor de deşeuri,
plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu
generatorul.
(2)Sacii vor fi puşi la dispoziția generatorilor în baza acestui contract.
(3)Sacii vor avea volumul de minim 60 l, vor fi realizați dintr-un material
rezistent si vor fi prevăzuți cu mânere.
(4)Operatorul va asigura distribuirea de saci inscripționați și colorați in 3
culori diferite, pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor din construcții
și demolări.
(5)Cele 3 fracții de deşeuri din construcții și demolări care vor fi colectate
separat, în saci de culori diferite, sunt:
(a) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale
secundare (ex. beton, caramida, BCA, obiecte sanitare din ceramica,
inclusiv faianta si gresie, sticla etc.);
(b) fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile – ex.
parchet, tamplarie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese
din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la
materiale de construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.);
(c) fracția cu potential reciclabil (orice obiect care conține metal într-un
procent mai mare de 10%, tâmplarie metalică, calorifere, robineți, cabluri
electrice, piese și părți metalice etc.)
(6) La solicitarea utilizatorilor, pentru deşeurile cu volum mare (ex.
obiecte sanitare), Operatorul va trebui să pună la dispoziție containere
metalice, conform precizărilor din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

(7) Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de
colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări, Operatorul va
realiza o broşură sau/şi flyer cu explicații concise care va fi înmânată
generatorului de deșeuri, odată cu sacii pentru colectare.
ART.12
Operatorul trebuie să asigure maşinile necesare pentru colectarea și
transportul întregii cantităţi de deșeuri din construcții și demolări.
ART.13
Operatorul se va asigura că min.70% (an 2020) din cantitatea totală de
deşeuri provenite din locuinţe generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, este predată pentru
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv
operaţiuni de umplere, rambleiere direct sau prin intermediul unei staţii de
transfer.
ART. 14
Specificatiile tehnice referitoare 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 serviciului de salubrizare sunt următoarele:
1.Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri provenite din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora, isi organizează activitatea de colectare potrivit
specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spatii
special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de zona
care organizeaza activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.
2.Colectarea deşeurilor municipale se face în Saci cu manere,
Containere metalice 4-10 mc sau masină tip platforma actionata hidraulic
sau tractor cu remorcă.
3.Persoanele fizice şi asociatiile de proprietari/locatari vor fi dotate cu
recipiente de precolectare de către operator pe baza de contract.
4.Agentii economici şi institutiile publice vor colecta deşeurile provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora în recipiente de precolectare inchiriate sau
cumparate de la operator.
5.Pentru grupuri de locuinte individuale şi condominii, care nu sunt
prevazute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, se prevad spatii speciale de
colectare exterioare, realizate astfel incat sa permita amplasarea numărului
necesar de recipiente, care sa asigure capacitatea de depozitare corelata cu
ritmicitatea de ridicare. Aceste spatii vor fi delimitate şi amplasate în locuri
care sa permita accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului
de amplasare a acestor locuri de pe domeniul public se va face cu acordul
autorităţilor administraţiei publice locale.
6.Platformele spatiilor de depozitare în vederea colectarii, se vor realiza
pe cheltuiala producătorului de deşeuri.

7. Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se efectueaza
folosindu-se autovehicule special echipate pentru transportul lor.
8.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare
circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau
lichide speciale şi sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare.
9.Autovehiculele care transporta deşeurile trebuie sa aiba un aspect
ingrijit şi sa fie personalizate.
10.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul
de astfel deşeuri trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiţii de
siguranta, sa detina toate documentele de insotire şi sa nu abandoneze
deşeurile pe traseu.
11.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai
redus risc pentru sanatatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de
autorităţile competente.
12.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica şi personal
corespunzator pentru interventie, în cazul unor defectiuni sau accidente
aparute în timpul transportului.
13.Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deşeurile sa nu fie vizibile şi sa
nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publică. Fiecarui vehicul i se va
asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice, în
condiţii de siguranta şi de eficienta.
14.Incarcarea deşeurilor în vehiculele transportatoare se face direct din
recipiente. Este interzis sa se rastoarne recipientele în curti, pe strada sau pe
trotuare, în vederea reincarcarii deşeurilor în vehicule.
15.Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze
recipientele cu grija pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau
raspandirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport.
16.Dupa golire recipientele vor fi asezate în pozitie normala, pe locul de
unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite
producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.
17.În cazul deteriorarii unor recipiente, saci şi al imprastierii accidentale
a deşeurilor în timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea
este obligat sa incarce intreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel incat
locul sa ramana curat.
18.Dupa colectare deşeurile se transporta şi se depun în depozitul de
deseuri, a cărei functionare este reglementata de actele normative în vigoare
privind depozitarea deşeurilor şi protectia mediului si de reglementari ale
domeniului la nivel judetean.
ART. 15
Receptia lucrarilor de colectarea şi transport al deşeurilor provenite din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora se va face astfel:

1) Pentru deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, operatorul va
stabili cu producatorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a
cantitatii acestor deşeuri, precum şi modul de transport la depozite, inclusiv
locul rezervat în depozite pentru aceste deşeuri. De regula, determinarea
acestor cantitati se face prin cantarire la depozit, iar transportul de la
producator la depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale
operatorului.
ART.16
(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de
protecție și siguranţă şi de desfaşurarea tuturor operaţiunilor și activităţilor
în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și
securitatea în muncă;
(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele obligaţii în
domeniul privind protecţia şi securitatea muncii :
a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare functie
în parte, potrivit normativului in vigoare ;
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie în
parte;
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;
e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în
cazul accidentărilor sau de invaliditate;
f) asigurarea curăţirii şi spălării maşinilor, eurocontainerelor folosite.
(3) Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi asigurate și
mentinute conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Operatorul va implementa şi menţine un sistem de management
integrat calitate - mediu - sănatate ş i securitate ocupaţională, conform
cerinţelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 sau
echivalent şi se va asigura că toate serviciile sunt furnizate în condiţiile
respectării standardelor de calitate, mediu şi sănătate ocupaţională.
ART.15
Prestarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor provenite din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora se va executa astfel încât să se realizaze:
a) continuitatea activitãţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activitãţii la cerinţele
beneficiarului;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
e) respectarea regulamentului propriu al serviciului de salubrizare,
aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;
f) prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã economicã, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor de încãrcare şi transport pentru efectuarea unor
astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorialã a comunei
SĂGEATA;
h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestãrii activitãţii, specificaţi în
regulamentul serviciului de salubrizare;
i)asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal
calificat şi în număr suficient.
l) îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii în
conformitate angajamentele asumate şi prevăzuţi în Anexa nr.7 la Legea
211/2011 privind gestionarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi prevăzuţi în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini şi în
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare şi în HCL 19/31.03.2020.
Anexa nr.1

ACTIVITATEA ECHIPAMENTE
Colectarea şi
transportul
deşeurilor
provenite din
locuinţe,
generate de
activităţi de
reamenajare
şi reabilitare
interioară
şi/sau
exterioară a
acestora(DPL)

Echipamente
pentru
colectatea
DPL
Masina(tractor cu
remorcă) pentru
colectarea
DPL

TIP
ECHIPAMENT
Saci cu manere
Containere
metalice 410mc
Masină tip
platforma
actionata
hidraulic sau
tractor cu
remorcă)

VOLUM

BUCAŢI

60 l

Min. 6

4-10 mc

Min.1

Min. 1

Anexa nr.2
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
pentru serviciul public de salubrizare, activităţile 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; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, al
comunei SĂGEATA, judeţul Buzău
Nr.
crt.
1.
1.1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

I
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
a) numărul de contracte încheiate raportat 100%
la numărul de solicitări, pe categorii de
utilizatori
b) procentul de contracte de la lit. a) 100%
încheiate în mai puţin de 10 zile
calendaristice
c) numărul de solicitări de modificare a 95%
prevederilor contractuale, raportate la
numărul total de solicitări de modificare a
prevederilor contractuale, rezolvate în 10
zile
d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 95%
parametrilor de calitate ai activităţii
prestate,
rezolvate, raportat la numărul
total de cereri de
îmbunătăţire a
activităţii, pe categorii de activităţi
95%
d.1) 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 95%
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii 95%
şi acumulatori
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare.

Trimestrul
II
III

IV

Total
an

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1.2.

MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de recipiente de precolectare 100% 100% 100%
asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a
solicitărilor, raportat la numărul total de
solicitări
b) numărul de reclamaţii rezolvate privind 90%
90%
90%
cantităţile de servicii prestate, raportat la
numărul total de reclamaţii privind
cantităţile de servicii prestate pe tipuri de
activităţi şi categorii de utilizatori
90%
90%
90%
b.1) colectarea separată şi transportul [90%] [90%] [90%]
separat al deşeurilor municipale şi al (90%) (90%) (90%)
deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de 90%
90%
90%
echipamente electrice şi electronice, baterii [90%] [90%] [90%]
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] (90%) (90%) (90%)
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 90%
90%
90%
fizice)
[90%] [90%] [90%]
b.2)colectarea şi transportul deşeurilor (90%) (90%) (90%)
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
b.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
c) ponderea din numărul de reclamaţii de la 1%
1%
1%
lit. b) care s-au dovedit justificate
d) procentul de solicitări de la lit. c) care au 95%
95%
95%
fost rezolvate în mai puţin de 5 zile
lucrătoare
e) numărul de sesizări din partea agenţilor 9%
9%
9%
de protecţia mediului raportat la numărul
total de sesizări din partea autorităţilor
centrale şi locale
f) numărul anual de sesizări din partea 9%
9%
9%
agenţilor de sănătate publică raportat la
numărul total de sesizări din partea
autorităţilor centrale şi locale
g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv 42%(2 45%(2 48%(2
020)
020)
raportată la cantitatea totală de deşeuri 020)
52%(2 55%(2 59%(2
colectate
021)
62%(2
022)

021)
65%(2
022)

021)
69%(2
022)

100%

100%

90%

90%

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

90%
[90%]
(90%)
90%
[90%]
(90%)

1%

1%

95%

95%

9%

9%

9%

9%

50%(2
020)
60%(2
021)
70%(2
022)

50%(2
020)
60%(2
021)
70%(2
022)

h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi 33%
valorificate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate
i) penalităţile
contractuale
totale 1%
aplicate de autorităţile administraţiei
publice locale,
raportate la valoarea
prestaţiei, pe activităţi:
1%

33%

33%

33%

33%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

- cantitatea de deşeuri colectate selectiv
raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectate
- Colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare
j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe
bază de contract raportată la cantitatea
totală de deşeuri colectată
k) cantitatea totală de deşeuri colectate din
locurile
neamenajate,
raportată
la
cantitatea totală de deşeuri colectate
l) numărul de reclamaţii rezolvate privind
calitatea activităţii prestate, raportat la
numărul
total de reclamaţii privind
calitatea activităţii prestate:
l.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
l.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
l.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

75%

75%

75%

75%

75%

40%

40%

40%

40%

40%

95%

95%

95%

95%

95%

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

95%
[95%]
(95%)

m) ponderea din numărul de reclamaţii de
la pct. l) care s-au dovedit justificate
n) procentul de solicitări de la lit. m) care
au fost rezolvate în mai puţin de două zile
calendaristice
o) valoarea aferentă activităţii de colectare a
deşeurilor totală facturată, raportată la
valoarea totală rezultată din valorificarea
deşeurilor reciclabile
p) Obligaţii anuale privind nivelul de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni
de
valorificare
materială,
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, ale persoanele juridice pe
numele cărora sunt emise autorizaţiile de
construcţie/desfiinţare
q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare
r) Cantitatea
de
deşeuri de hartie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale, colectate separat, ca procentaj
din cantitatea totală generată de deseuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deseurile
municipale. Cantitatea de
deşeuri
de
hartie, 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 hartie, 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
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.
s) 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

1%

1%

1%

1%

1%

40%

40%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

57%(2
020)

57%(2
020)

57%(2
020)

57%(2
020)

57%(2
020)

100%

100%

100%

100%

100%

50% pentru anul 2020
60% pentru anul 2021
70% pentru anul 2022

minim 70% din cantitatea de deşeuri
provenite din activităţile de construcţii
în anul 2020

1.3.

FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
a)
numărul
de
reclamaţii
privind 1%
1%
1%
facturarea raportat la numărul total de [1%]
[1%]
[1%]
utilizatori pe categorii de utilizatori (1%)
(1%)
(1%)
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori
decât populaţia-persoanele fizice)
b) procentul de reclamaţii de la lit. a) 95%
95%
95%
rezolvate în mai puţin de 10 zile
c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) 1%
1%
1%
care s-au dovedit a fi justificate
d) valoarea totală a facturilor încasate 75%
75%
75%
raportată la valoarea totală a facturilor
emise:
d.1) colectarea separată şi transportul 75%
75%
75%
separat al deşeurilor municipale şi al [75%] [75%] [75%]
deşeurilor similare provenind din activităţi (75%) (75%) (75%)
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 100% 100% 100%
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele [100% [100% [100%
fizice)
]
]
]
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor (100% (100% (100%
provenite din locuinţe, generate de activităţi )
)
)
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia- 100% 100% 100%
persoanele fizice);
[100% [100% [100%
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe ]
]
]
domeniul public şi predarea acestora către (100% (100% (100%
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de )
)
)
neutralizare [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice).
e) valoarea totală a facturilor emise
raportată la cantităţile de servicii prestate:
e.1) 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 [persoane fizice – populaţie]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele
fizice)
e.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

95%

95%

1%

1%

75%

75%

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

75%
[75%]
(75%)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

1.4.

2.
2.1.

de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 100% 100% 100%
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia- [100% [100% [100%
persoanele fizice);
]
]
]
e.3)colectarea cadavrelor animalelor de (100% (100% (100%
pe domeniul public şi predarea acestora )
)
)
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a)numărul de sesizări scrise, raportate la 1%
1%
1%
numărul total de utilizatori:
a.1) colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al 1%
1%
1%
deşeurilor similare provenind din activităţi [1%]
[1%]
[1%]
comerciale din industrie şi instituţii, (1%)
(1%)
(1%)
inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii 1%
1%
1%
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] [1%]
[1%]
[1%]
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele (1%)
(1%)
(1%)
fizice)
a.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi 1%
1%
1%
de reamenajare şi reabilitare interioară [1%]
[1%]
[1%]
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice (1%)
(1%)
(1%)
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice);
a.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice –
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţiapersoanele fizice).
b)procentul din totalul de la lit. a) la care s- 95%
95%
95%
a răspuns într-un termen mai mic de 30 de
zile calendaristice
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a 1%
1%
1%
dovedit a fi întemeiat
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENTA DE
SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind 2
2
2
nerespectarea
de
către
operator
a
obligaţiilor din licenţă
b)numărul de încălcări ale obligaţiilor 2
2
2
operatorului rezultate din analizele şi
controalele organismelor abilitate

100%
[100%
]
(100%
)

100%
[100%
]
(100%
)

1%

1%

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

1%
[1%]
(1%)

95%

95%

1%

1%

PRESTARE A
2

8

2

2

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numărul de utilizatori care au primit 10
10
10
10
10
despăgubiri datorate culpei operatorului
sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza
nerespectării condiţiilor corespunzătoare de
prestare a activităţii
b) valoarea despăgubirilor acordate de 1%
1%
1%
1%
1%
operator pentru situaţiile de la lit. a)
raportată la valoare totală facturată
aferentă activităţii
c)numărul de neconformităţi constatate de 1%
1%
1%
1%
1%
autoritatea administraţiei publice locale:
c.1) colectarea separată şi transportul 1%
1%
1%
1%
1%
separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 1%
1%
1%
1%
1%
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii
şi acumulatori
1%
1%
1%
1%
1%
c.2)colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora;
c.3)colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare .

Indicatori de performanţă şi penalităţile pentru operator în cazul neîndeplinirii ţintelor şi obiectivelor asumate
la nivel naţional
Nr.crt

Titlu

1.

Colectarea şi
transportul
deşeurilor provenite
din locuinţe, generate
de activităţi de
reamenajare şi
reabilitare interioară
şi/sau exterioară a
acestora [persoane
fizice – populaţie] (alţi
utilizatori decât
populaţia-persoanele
fizice)

Descriere indicator /
unitate de măsurare
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

Valoare indicator de
performanţă
Minim 70% din
cantitatea de deşeuri
provenite din
activităţile de
construcţii în anul
2020

Penalităţi
Pentru ținta de 70 %
care trebuie atinsă
în anul 2020 se
aplică următoarele
penalități pentru
următoarele procente
de deșeuri provenite
din locuinţe generate
de activităţi de
reamenajare şi
reabilitare interioară
şi/sau exterioară a
acestora colectate
40% sau mai puțin
deșeuri colectate:
penalitate 0,2% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
40% - 50% deșeuri
colectate: penalitate
0,15% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
50% - 60%
deșeuri colectate:
penalitate 0,1% din
profitul/excedentul

aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
60% - 70 %
deșeuri colectate:
penalitate 0,05% din
profitul/excedentul
aferente activitaţii
serviciului de
salubrizare;
70% sau mai mult
deșeuri colectate: nu
se aplică penalitate.

Anexa nr.7.3 la H.C.L. nr.19/31.03.2020

CAIET DE SARCINI PROPRIU
al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul
BUZĂU
Activitatea: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare
Introducere
Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al
U.A.T. comuna SĂGEATA a fost întocmit în concordanţă cu
necesităţile obiective ale U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău şi
s-a făcut cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în
caietul de sarcini-cadru şi in Regulamentul-cadru al serviciului de
salubrizare.
Prezentul Caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al
U.A.T. comuna SĂGEATA, judeţul Buzău va fi supus aprobării
Consiliului Local SĂGEATA.
CAP. I
Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al
comunei SĂGEATA, stabileşte condiţiile de desfăşurare a
activităţilor specifice serviciului de salubrizare al comunei
SĂGEATA, judeţul Buzău, stabilind nivelurile de calitate şi
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii
de eficienţă şi siguranţă.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept
documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor
specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare al U.A.T.
comuna SĂGEATA, judeţul Buzău, în gestiune directă.

ART. 3
Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T.
comuna SĂGEATA, judeţul Buzău, face parte integrantă din
documentaţia necesară desfăşurării activităţii specifice serviciului
public de salubrizare a localităţilor în raza administrativ teritorială
a comunei SĂGEATA şi anume:
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare, pentru toţi utilizatorii de pe
teritoriul comunei SĂGEATA, constituind ansamblul cerinţelor
tehnice de bază.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care
definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de
performanţă, siguranţa 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 serviciului
de salubrizare.
(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 serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul
Buzău, activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau
către instalaţiile de neutralizare şi care sunt în vigoare.
ART. 5
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna
SĂGEATA, judeţul Buzău.

CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale
ART. 6
Operatorul serviciului de salubrizare a comunei SĂGEATA,
judeţul Buzău, activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau
către instalaţiile de neutralizare va asigura:
a)
respectarea
legislaţiei,
normelor,
prescripţiilor
şi
regulamentelor
privind
igiena
muncii,
protecţia
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 hotărârea autorităţilor administraţiei publice locale şi precizaţi
în regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale
SĂGEATA, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul
la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează
serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare
a serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza
unităţii administrativ-teritoriale a comunei SĂGEATA pentru care
are hotărâre de dare în administrare;
g) aplicarea de metode performante de management care să
conducă la reducerea costurilor de operare;
h) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni
sau neetanşeităţi;
i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu
forţe proprii şi cu terţi;
j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor
şi de rezolvare operativă a acestora;
k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea
periodică
a
situaţiei
autorităţilor
competente,
conform
reglementărilor în vigoare;
m) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate,
după caz, prin hotărârea de dare în administrare;
n) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor
tehnice şi a personalului de intervenţie;

o) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare
pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite, după caz, prin
hotărârea de dare în administrare;
p) alte condiţii specifice stabilite de autorităţile administraţiei
publice locale ale U.A.T. comuna SĂGEATA.
ART. 7
Obligaţiile
şi
răspunderile
personalului
operativ
al
operatorului sunt cuprinse în regulamentul propriu al serviciului de
salubrizare a comunei SĂGEATA, judeţul Buzău, anexă la prezentul
caiet de sarcini.
ART 8. Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la
condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor
cheltuieli pe care le va face operatorul
(1) Sarcinile şi responsabilităţile Operatorului
(a) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau
privat al U.A.T. comuna SĂGEATA, aferente sistemului de
salubrizare, se face cu diligenţa unui bun proprietar;
(2)
Sarcinile
şi
responsabilităţile
Autorităţilor
administraţiei publice locale
a) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea
obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna SĂGEATA privind
obiectivele noi, modernizarea şi/sau extinderea sistemului de
salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare
prevăzute la art.3, se realizează în conformitate cu prevederile din
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu
completările ulterioare şi Legii 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi se asigură din următoarele surse:
a.1) fonduri de la bugetul local al comunei SĂGEATA;
a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna SĂGEATA;
a.3) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente
bilaterale sau multilaterale;
a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe
speciale, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice
locale SĂGEATA, potrivit legii;
a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca
participare la cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu
finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali
de credite ai bugetului de stat;
a.6) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori;
a.7) alte surse, constituite potrivit legii.

b) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea
obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna SĂGEATA,
aferente sistemului de salubrizare făcută din fonduri de la bugetul
local al comunei, se face numai pe baza hotărârilor consiliului local
al comunei SĂGEATA.
c) Planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al
comunei SĂGEATA va fi aprobat de către Consiliul Local al comunei
SĂGEATA prin hotărâre, la propunerea primarului ;
d) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemului de
salubrizare al comunei se face cu respectarea legislaţiei în vigoare
privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea
investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
d.1) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
d.2) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la
nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea
serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
d.3) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor
administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare
necesare în vederea funcţionării serviciului;
d.4) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi
garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru
finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în
condiţiile legii;
d.5) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile
publice;
d.6) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea
şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi
protecţia mediului;
e) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale
unităţii administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al
unităţii administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri
publice;
f) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea
administraţiei publice locale SĂGEATA, specifice infrastructurii
tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, ce implică
fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se
nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţii
administrativ-teritoriale SĂGEATA anexate la bugetul local şi se
aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local;

g) Obiectivele de investiţii menţionate la lit. f) se realizează cu
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea,
avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor
legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului aprobate conform legii;

CAP. III - Serviciul de salubrizare
Secţiunea 1-a
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către
instalaţiile de neutralizare
ART.9
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitãţile
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj autorizate sau către instalaţiile
de neutralizare autorizate, în condiţiile legii, din aria administrativteritorialã a comunei SĂGEATA.
ART.10
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi
transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate la
unitatea de ecarisaj din Buzău.
ART.11
Cantitatea anuală estimată este de circa 30 kg. Cantitatea
estimată are un grad de variație de până la 50%.
ART.12
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi
transportate în mijloace auto special destinate şi amenajate în
acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în
vigoare.

ART.13
Specificatiile tehnice referitoare 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 serviciului de salubrizare
sunt următoarele:
1.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie
corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de
carburanti, lubrifianti sau lichide speciale şi sa prezinte o buna
etanseitate a benelor de incarcare.
2.Autovehiculele care transporta deşeurile trebuie sa aiba un
aspect ingrijit şi sa fie personalizate.
3.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru
transportul de astfel deşeuri trebuie sa fie instruit pentru
efectuarea acestuia în condiţii de siguranta, sa detina toate
documentele de insotire şi sa nu abandoneze deşeurile pe traseu.
4.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel
mai redus risc pentru sanatatea populaţiei şi a mediului, care au
fost aprobate de autorităţile competente.
5.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica şi personal
corespunzator pentru interventie, în cazul unor defectiuni sau
accidente aparute în timpul transportului.
6.Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deşeurile sa nu fie
vizibile şi sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publică.
Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru
executarea operatiunilor specifice, în condiţii de siguranta şi de
eficienta.
7.Dupa colectare deşeurile se transporta şi se depun în
depozitul de deseuri, a cărei functionare este reglementata de actele
normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protectia
mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean.
ART.14
Autovehiculele și containerele destinate transportului
cadavrelor de animale vor fi dezinfectate după fiecare transport în
parte, în locuri special amenajate pentru această operație.
ART.15
Personalul va utiliza utiliza echipament de protecție adecvat și
va fi dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu intre
în contact direct cu cadavrele de animale colectate.

ART.16
Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se
confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru prestarea
acestei activități (inclusiv vaccinarea dacă este cazul).
ART.17
(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului
de protecție și siguranţă şi de desfaşurarea tuturor operaţiunilor și
activităţilor în conformitate cu prevederile legale și normele privind
sănatatea și securitatea în muncă.
(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele
obligaţii în domeniul privind protecţia şi securitatea muncii :
a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru
fiecare functie în parte, potrivit normativului in vigoare ;
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare
functie în parte;
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;
e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual
de muncă în cazul accidentărilor sau de invaliditate;
f) asigurarea curăţirii şi spălării maşinilor, eurocontainerelor
folosite.
(3) Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi
asigurate și mentinute conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Operatorul va implementa şi menţine un sistem de
management integrat calitate - mediu - sănatate ş i securitate
ocupaţională, conform cerinţelor standardelor ISO 9001, ISO
14001 și OHSAS 18001 sau echivalent şi se va asigura că
toate serviciile sunt furnizate în condiţiile respectării
standardelor de calitate, mediu şi sănătate ocupaţională.
ART.18
Se interzice abandonarea sau îngroparea cadavrelor de
animale colectate de pe domeniul public, precum și depozitarea în
alte condiții decât cele stabilite prin legislația în vigoare.
ART.19
Receptia lucrarilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj
sau către instalaţiile de neutralizare se va face astfel:

(1) Pentru deşeurile provenite din colectarea cadavrelor
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare,
operatorul va stabili cu autorităţile administraţiei publice locale
modalitatea de determinare a cantitatii acestor deşeuri, precum şi
modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite
pentru aceste deşeuri. De regula, determinarea acestor cantitati se
face prin cantarire la depozit, iar transportul de la producator la
depozit se face cu mijloacele operatorului.
(2) Tarifele calculate vor cuprinde toate operaţiunile de
colectare, transport şi eliminare şi se vor exprima în lei/kg.
ART.20
Prestarea activitãţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau
către instalaţiile de neutralizare se va executa astfel încât sã se
realizeze:
a) continuitatea activitãţii, indiferent de anotimp şi condiţiile
meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi
predarea acestora unitãţilor de ecarisaj în termen de douã ore de la
anunţare;
c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activitãţii la
cerinţelor beneficiarilor;
d) controlul calitãţii serviciului prestat;
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 activitãţii pe baza principiilor de eficienţã
economicã, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a
serviciului;
h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate
pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie
administrativ-teritorialã încredinţatã;
i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestãrii activitãţii,
specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;
j) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de
personal calificat şi în numãr suficient.

