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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea avizării documentației pentru atribuirea 

contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în 
zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și 

aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba, în condițiile legii, 

această documentație 
 

Prin nota de fundamentare nr. 2469/06.12.2022, înregistrată la Primăria Oraşului 
Haţeg sub nr. 29992 din 07.12.2022 și anexele la aceasta, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, solicita in baza 
art. 89 alin. (4) din codul administrativ, aprobarea documentației pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona 
de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, ce este compusă din 
instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și anexele la acesta, proiectul contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 
Centru, Județul Hunedoara și formulare, a documentelor suport si acordarea mandatelor 
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara.  

In conformitate cu art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilitati publice serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având 
ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi 
publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor 
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul 
de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul 
general al colectivităţilor locale este prioritar si vizează satisfacerea cât mai completă a 
cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale 
la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-
teritoriale. 

Potrivit art. 3 din Legea 101/2006 serviciul public de salubrizare a localităţilor face 
parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ORI ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul public de salubrizare 
a localităţilor, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale.  

Situatiile in care autorităţile locale aprobă expres anumite acte legate de organizarea si 
functionarea serviciului sunt imperativ prevăzute de lege.  

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite 
prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, 
drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia 
celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea 
atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 



alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în 
prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.  

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice 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 prevăzute la art. 29 alin. (13). 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.  

Art. 44 alin. 2 din acest act normativ prevede că finanţarea cheltuielilor de capital 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse: 
a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară 
gestiunea serviciilor; 
b) credite bancare, ce pot fi garantate de unităţile administrativ-teritoriale, de statul român sau 
de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare; 
c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale, potrivit legii; 
e) 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; 
g) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori; 
h) alte surse, constituite potrivit legii. 

Asadar, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al 
deşeurilor” Hunedoara, în urma asocierii unitatilor administrative-teritoriale din judetul 
Hunedoara şi a aprobării documentelor ce stau la baza acestei asocieri, are obligatia să 
exercite, în numele şi pe seama autoritaţilor locale asociate, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile 
prevăzute la la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 
8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). 

Printre excepţiile prevăzute de lege, pentru care se impune acordarea unui mandat 
special sunt atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. d¹) și art. 30 alin. 
(5) referitoare la aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul 
contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - 
în cazul gestiunii delegate.  

Astfel, prin proiectul de hotarare ce are la baza prezentul referat se propune aprobarea 
avizării documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 
delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul 
Hunedoara, precum și aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba, în condițiile 
legii, această documentație, în scopul respectării prevederilor legale, a asigurării echilibrului 
contractual şi a prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi 
documentele specifice. 

Potrivit art. 14 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 în cazul gestiunii delegate, procedura de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare, inclusiv pentru 
achiziţiile publice de servicii asigurate prin intermediul staţiilor/instalaţiilor de tratare sau 
depozitelor de deşeuri aflate în proprietatea privată a operatorilor economici, este stabilită de 
către autorităţile contractante conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, 
inclusiv cu respectarea regimului juridic al contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la 
art. 29 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  



În conformitate cu prevederile art. 14¹-14³ din Legea nr. 101/2006 în cazul proiectelor 
de investiţii în sistemele judeţene de management integrat al deşeurilor finanţate din fonduri 
europene nerambursabile, delegarea activităţilor de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. 
a) şi c)-i) se realizează numai de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv 
pentru activităţile de salubrizare care se prestează prin intermediul staţiilor şi instalaţiilor de 
tratare a deşeurilor înregistrate în domeniul public al judeţului, dacă judeţul este membru în 
asociaţia de dezvoltare intercomunitară. În cazul încetării înainte de termen a 
contractului/contractelor de delegare a gestiunii prin care se implementează proiecte de 
investiţii în sistemul de management al deşeurilor finanţate din fonduri nerambursabile, 
asociaţia de dezvoltare intercomunitară are obligaţia de a încheia contracte de servicii, pe 
motive de urgenţă, în vederea asigurării continuităţii activităţii/activităţilor ce au făcut 
obiectul contractului de delegare care a încetat. În cazul în care, în exercitarea acestei 
obligaţii, asociaţia de dezvoltare intercomunitară aplică prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta are obligaţia să iniţieze o 
nouă procedură competitivă pentru atribuirea altui contract de delegare a gestiunii, în paralel 
cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare.  

Totodata potrivit art. 26 din actul normativ mentionat mai sus tarifele şi taxele de 
salubrizare pentru utilizatori se calculează şi se aprobă: în lei/persoană/lună, în cazul 
utilizatorilor casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari; în lei/tonă şi în lei/mc, 
în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât asociaţiile de proprietari. 
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze instrumentul economic 
«plăteşte pentru cât arunci» în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. h) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare. În 
raporturile juridice/contractuale dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, 
dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii care desfăşoară activităţi de 
salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale se aplică exclusiv tarife fundamentate în lei/tonă. 
Nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii se fundamentează pe elemente de cheltuieli, în baza fişelor de 
fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare 
întocmite de către operatori, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după 
caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 867/2016. Autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în caietul de sarcini 
faptul că tarifele ofertate trebuie să fie însoţite de fişele de fundamentare pe elemente de 
cheltuieli, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile 
art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 
de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că orice majorări ale tarifelor sau 
acoperirea parţială/totală a acestora prin taxă pentru anumite categorii de utilizatori finali, 
ulterior datei semnării contractului, vor respecta inclusiv legislaţia din domeniul achiziţiilor 
publice şi cea din domeniul ajutorului de stat, având în vedere faptul că o modificare 
semnificativă a contractului impune, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, 
reatribuirea acestuia, şi măsura ar putea fi incidentă cu legislaţia din domeniul ajutorului de 
stat. 

In conformitate cu art. 28⁷ din legea nr. 101/2006 autorităţile contractante au obligaţia 
să prevadă în caietul de sarcini faptul că toate tarifele ofertate în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor de salubrizare care se 
desfăşoară pe fluxul deşeurilor municipale se fundamentează şi se stabilesc obligatoriu în 
lei/tonă, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 



137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 
de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016. Tarifele pentru activităţile 
desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale pot fi convertite şi facturate în orice 
altă unitate de măsură, pe baza indicelui de generare a deşeurilor, densităţii deşeurilor, 
frecvenţei de colectare sau a altor elemente specifice instrumentelor economice implementate. 

Fata de cele mentionate am rugamintea sa aprobati proiectul de hotarare in forma 
prezentata. 

 
 
 

         PRIMAR, 
Adrian Emilian Puscas 

 


