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CAPITOLUL 1. PREAMBUL

Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare în municipiul Petroșani
are ca misiune principală ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii,
creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunității,
funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică
a infrastructurii aferente serviciului.

"Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi
lung a serviciului de salubrizare în municipiul Petroșani" reprezintă un document de
planificare cu privire la modalităţile de gestionare a activităţilor componente ale
serviciului public de salubrizare.

Prezentul document îşi propune, de asemenea, conformarea la cerinţele
legislative stabilite prin Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
republicată, Art. 5, aliniatul 1, respectiv:

"Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează
aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi
lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de
documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de
programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale".

Prezenta Strategie are ca scop stabilirea direcţiilor de dezvoltare a
activitaţilor componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Petroșani, aşa cum
sunt acestea definite în Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,
republicată, respectiv:
 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;
 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.

În acest sens, Strategia locală îşi propune să definească principiile,
obiectivele si direcţiile de acţiune care stau la baza dezvoltării şi funcţionării, pe
termen mediu şi lung, a serviciului de salubrizare în municipiul Petroșani, precum şi
stabilirea unui plan de măsuri de acţiune şi a indicatorilor de monitorizare a
implementării obiectivelor.

De asemenea, Strategia locală va reprezenta punctul de plecare în
identificarea oportunităţilor specifice pentru diferitele activităţi ale serviciului de
salubrizare, respectiv pentru elaborarea politicilor şi stabilirea priorităţilor de
dezvoltare şi finanţare a acestora.



CAPITOLUL 2. CONTEXT

În contextul actual privind necesitatea asigurării atât a protecţiei mediului şi
a condiţiilor de viaţă optime pentru populaţie, cât şi a dezvoltării durabile, se impune
stabilirea unei Strategii locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Petroșani.

2. 1. Cadrul legislativ
Cadrul legislativ naţional care reglementează organizarea şi funcţionarea

serviciul public de salubrizare cuprinde:
 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată -

asigură cadrul legislative şi instituţional unitar în domeniul serviciilor publice din
România cu privire la obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele
specifice necesare pentru infiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea,
exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a
serviciilor comunitare de utilitaţi publice;

 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată -
stabileşte cadrul juridic unitary privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcţionării serviciului public
de salubrizare al localităţilor;

 Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale - stabileşte obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin autorităţilor publice locale, instituţiilor publice,
întreprinderilor şi publicului pentru crearea unui mediu curat în așezările urbane
şi rurale;

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă

şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
Cadrul legislativ naţional care reglementează aspecte relevante legate de

activităţile serviciului public de salubrizare cuprinde:
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu

modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi

electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările și completările ulterioare;

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de
sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.

2. 2. Orizontul de timp
Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi

lung a serviciului de salubrizare în municipiul Petroșani este elaborată pentru orizontul
de timp 2021- 2030.



Această Strategie va fi actualizată ori de câte ori este nevoie pentru a
integra atât eventuale modificări legislative cât şi realităţile care afectează contextul
tehnico- economic relevant.

Revizuirea va avea în vedere atât actualizarea obiectivelor în funcţie de
noua situaţie existentă, cât şi includerea eventualelor rezultate obţinute prin proiecte
nou implementate în perioada analizată şi/sau concluzii, recomandări ale studiilor,
cercetărilor, măsurătorilor sau colectării datelor relevante finalizate la momentul
realizării respectivei revizii.

2. 3. Direcții de acțiune
Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de

utilități publice are la bază următoarele direcții de acțiune unitare pentru toate serviciile:
 definirea și stabilirea cadrului instituțional și organizatoric necesar

îmbunătățirii managementului serviciilor comunitare de utilități publice;
 stabilirea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților între

factorii implicați în înființarea, organizarea , funcționarea, gestionarea, exploatarea
serviciilor comunitare de utilități publice;

 crearea cadrului și a instrumentelor necesare gestionării eficiente
a fondurilor de investiții necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-
edilitare aferente serviciilor comunitare de utilități publice;

 popularizarea procedurilor specifice și facilitarea accesului la
resursele financiare necesare accelerării dezvoltării serviciilor comunitare de utilități
publice;

 utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare
disponibile proprii sau atrase.

CAPITOLUL 3. PRINCIPII, OBIECTIVE ŞI DIRECŢII GENERALE CARE STAU LA
BAZA DEZVOLTĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI

3. 1. Concepte şi principii fundamentale care stau la baza Strategiei locale
Principalul concept care stă la baza elaborării Strategiei locale cu privire la

dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare este
conceptul de economie circulară, care urmăreşte maximizarea eficienței utilizării
resurselor. Obiectivul principal este economia de tipul ”zero deşeuri”, care limitează
generarea deșeurilor, prin utilizarea aproape exclusivă, în procesul de producţie, a
materiilor prime reciclabile, reducând masiv utilizarea resurselor naturale. Acest
obiectiv presupune eficientizarea proceselor de producție și reciclare.

În acest context, producătorii sunt responsabili pentru managementul ieșirii
din uz a produselor lor, astfel încât să fie evitată producerea de deșeuri care nu mai
pot fi reintroduse în ciclul economiei circulare.

Prezenta strategie urmărește respectarea următoarelor principii:
1. Răspunderea faţă de cetăţeni, prin asigurarea igienei şi a sănătăţii populaţiei;
2.Autonomia locală şi descentralizare, inclusiv principiul subsidiarității şi
proporţionalităţii care stabilește că responsabilitățile trebuie să fie transferate către cel
mai scăzut nivel administrativ față de sursa de generare, pe baza unor criterii uniforme
stabilite la nivel regional și național;
3. Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici, corelat cu principiul legalităţii;
4. Transparenţa, liberul acces la informaţii, consultarea şi antrenarea în decizii a
cetăţenilor;
5. Calitatea şi continuitatea serviciilor de salubrizare;
6. Tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor corelat cu nediscriminarea şi
egalitatea tuturor consumatorilor;
7. Protecţia sănătăţii publice;



8. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător natural şi construit, inclusiv a
principiilor subsecvente acestuia:
8.1.Principiul poluatorul plătește, corelat cu principiul responsabilității producătorului și
cu cel al responsabilității utilizatorului;
8.2.Principiul prevenirii, stabilește ierarhia în activitățile de gestionare a deșeurilor,
după cum urmează: evitarea generării deșeurilor şi minimizarea cantităților generate,
urmată de tratarea în vederea valorificării și, în ultimul rând, de tratarea în vederea
eliminării, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate a populației;
8.3.Principiul substituţiei, stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase
cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase;
8.4.Principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei, stabilește faptul că deșeurile
trebuie tratate şi eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate;
8.5.Principiul integrării, stabilește faptul că activitățile de gestionare a deșeurilor fac
parte integrantă din activitățile social-economice care le generează.

3. 2. Obiectivele Strategiei locale
Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi

lung a serviciului de salubrizare elaborată la nivelul municipiului Petroșani va urmări,
în principal, următoarele obiective:
a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b. susţinerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Petroșani;
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 în domeniu;
j. stabilirea 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 legislative privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea
localităţilor.

3. 3. Direcţii generale şi impactul asupra utilizatorilor
Direcţiile urmărite în elaborarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare ţin cont atât de
prevederile legale în vigoare cât şi de contextul economic şi principiile mai sus
enunţate.

De asemenea, se are în vedere, cu prioritate, impactul Strategiei asupra
utilizatorilor serviciilor de salubrizare. Utilizatorii serviciului de salubrizare sunt, în
principal, cetăţenii, membrii ai comunităţii locale, precum şi persoanele juridice şi
instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Petroșani.

În persepectiva prezentei strategii, se propune o serie de îmbunătăţiri cu
privire la modalitatea de gestiune a serviciilor de salubrizare, în special pentru
activităţile care au ca obiect managementul integrat al deşeurilor. În acest context se
urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice, cu impact asupra utilizatorilor
din municipiul Petroșani:
 creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi a

biodeşeurilor, în vederea atingerii ţintelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi a
creşterii gradului de reciclabilitate;



 îmbunătăţirea infrastructurii de colectare şi tratare a deşeurilor municipale
reciclabile colectate selectiv, în principal prin funcţionarea Staţiei de sortare prin
proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Hunedoara";

 îmbunătăţirea organizării activităţilor de colectare selectivă şi transport al
deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare;

 îmbunătăţirea organizării activităţilor de depozitare a deşeurilor reziduale şi de
compostare a biodeşeurilor prin analizarea alternativelor fezabile din punct de
vedere tehnico-economic, în vederea creşterii eficienţei lor;

 îmbunătățirea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE).

CAPITOLUL 4. COMPETENŢE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI PRIVIND
ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt:
 autorităţile administraţiei publice locale şi centrale;
 A.N.R.S.C.
 operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

4. 1. Autorităţile administraţiei publice locale
În sensul dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare

de utiliăţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă în
tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de
utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale aferente serviciului de salubrizare.

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu
autorităţile administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare
competente în ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciilor de
salubrizare.

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adopta hotărâri în
legatură cu:
 elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor

existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea operatorilor;

 coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul
realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de
dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului,
urbanism şi de mediu;

 asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării, organizării, gestionării şi
exploatării în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi
realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;

 delegarea gestiunii serviciilor, precum şi darea în administrare sau
concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă
serviciilor;

 urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă;
 participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al

unor societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice de interes local;

 contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de
investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente;

 elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale
referitoare la serviciile de salubrizare, pe baza regulamentelor-cadru, a



caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a
altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;

 stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor
speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de
autorităţile de reglementare competente;

 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile
de salubrizare, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile
de reglementare competente;

 protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de

utilizatorii serviciilor de salubrizare:
 să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de salubrizare pe criterii de

competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv
atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în
administrare, în cazul gestiunii directe;

 să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării
serviciilor de salubrizare, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente sectorului serviciilor de salubrizare şi programe de protecţie a mediului
pentru activităţile şi serviciile poluante;

 să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciilor;

 să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor
locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare;

 să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi
asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

 să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea
uneia dintre părţi;

 să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii
cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor,
ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la
încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea legii concurenţei,
exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice
sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor
administrative-teritoriale, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public,
asigurarea protecţiei utilizatorilor.

4. 2. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
Legea 51/2006 republicată, stabileşte faptul că unităţile administrativ-

teritoriale, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, pot coopera în
scopul înfiinţării, finanţării şi realizării unor servicii de utilităţi publice, inclusiv a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum şi pentru organizarea, gestionarea şi
exploatarea în interes comun a acestor servicii.

La nivelul judeţului Hunedoara, această cooperare în domeniul serviciilor de
salubrizare se realizează prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judeţul
Hunedoara”, care reprezintă o instituţie publică de cooperare intercomunitară. În
sensul legii, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară îşi asumă şi exercită, pentru şi în
numele autorităţilor administraţiei publice locale membre asociate, toate competenţele
şi atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pe domeniul strict limitat al serviciului care i-a fost
transferat.



4. 3. Autorităţile administraţiei publice centrale
Conform dispoziţiilor legii, Guvernul asigură realizarea politicii generale a

statului în domeniul serviciilor de salubrizare, în concordanţă cu Programul de
guvernare şi cu obiectivele Planului naţional de dezvoltare economico-socială a ţării.

Realizarea politicii amintite anterior se face prin:
 aprobarea şi actualizarea Strategiei naţionale privind serviciile comunitare de

utilităţi publice;
 îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea înfiinţării,

organizării, exploatării şi gestionării eficiente a serviciilor de salubrizare,
respectiv pentru reabilitatea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitare a localităţilor;

 acordarea garanţiilor guvernamentale pentru obţinerea creditelor interne şi
externe necesare dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau
judeţean;

 acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii
tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau judeţean, cu respectarea
principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Conform legislaţiei în vigoare, Guvernul are următoarele obligaţii:
 de a examina periodic starea serviciilor de salubrizare;
 de a stabili măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii acestora,

corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor localităţilor, pe baza unor
strategii sectoriale specifice;

 de a sprijini autorităţile administraţiei publice locale prin măsuri administrative,
legislative şi economico-financiare, în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii
cantitative şi calitative a serviciilor salubrizare şi al asigurării funcţionării şi
exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii
tehnico-edilitare aferente acestora.

4. 4. Autorităţile de reglementare
Legislaţia acordă calitatea de autoritate de reglementare pentru serviciile de

salubrizare a localităţilor, Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C).

Conform legii, A.N.R.S.C are următoarele competenţe:
 de a elibera licenţe,
 de a elabora metodologii şi regulamentul-cadru pentru domeniul serviciilor de

salubrizare şi pentru piaţa acestor servicii,
 de a monitoriza modul de respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile

acestor servicii.

4. 5. Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice
Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândeşte în condiţiile

Legii nr.51/2006, republicată. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie
prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de
atribuire şi încheiere a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în
cazul gestiunii delegate.

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate,
furnizează/prestează serviciul de salubrizare prin exploatarea şi administrarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, în baza contractului de
delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de
reglementare competentă.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul legii, de aceleaşi
drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu
utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de
origine ori de modalitatea de gestiune adoptată.



Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului
de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi indicatorii de performanţă ai
serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii şi sunt
precizaţi în Regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea
principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de
tratament între utilizatori. Aceştia se obligă să pună în aplicare metode performante de
management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin
aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind
achiziţiile publice şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia
privind protecţia mediului.

4. 6. Utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice
Utilizatorii serviciului de salubritate sunt:

a. comunitatea locală considerată în întregul ei, pentru activitățile specifice serviciului
public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de
către autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local. Activităţile
componente serviciului de salubrizare plătite direct de Primăria municipiului Petroșani
sunt: - dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;

- 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;
b. persoanele fizice şi persoane juridice, inclusiv instituţii publice, care beneficiază
individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, pentru
activităţile a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a
serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru
prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

CAPITOLUL 5. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI

Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de salubrizare trebuie să
asigure:
a. satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător
prevederilor contractuale;
b. sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;
c. protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;
d. funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de
rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi
dotărilor corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele
de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;
e. introducerea unor metode moderne de management;
f. introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor,
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;
g. dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate
cu reglementările specifice în vigoare;
h. informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;
i. respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial.

Serviciul public de salubrizare din municipiul Petroșani este organizat în
baza Regulamentului serviciului de salubrizare, care cuprinde prevederi referitoare la
următoarele activităţi:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere 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 stațiilor de transfer pentru deşeurile municipale și deșeurile
similare;
e) sortarea deşeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile 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.

CAPITOLUL 6. DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE
DIN MUNICIPIUL PETROȘANI. SOLUŢII PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM
EFICIENT DE SALUBRIZARE MENAJERĂ ŞI MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR, ŢINÂND CONT DE CREŞTEREA GRADULUI DE
RECICLABILITATE

Analizând situaţia existentă la nivelul municipiului Petroșani, se constată
necesitatea stabilirii unui set de soluţii pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea
activităţilor componente ale serviciului de salubrizare.

Astfel, se propun următoarele obiective strategice, pe activităţi:
a) Pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere
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:
Obiectiv nr. 1. Amenajarea a cel puţin unui Centru de colectare prin aport voluntar
pentru deşeurile voluminoase, deşeurile periculoase din deşeuri menajere şi deşeurile
din echipamente electrice şi electronice (DEEE) în municipiul Petroșani, în vederea
creşterii gradului de reciclabilitate a acestor fluxuri de deşeuri.
Obiectiv nr. 2. Analiza oportunităţii introducerii sistemului de plată "pay as you throw",
în vederea creşterii gradului de încasare a tarifelor precum şi a ratei de colectare
selectivă a deşeurilor reciclabile şi a biodeşeurilor de la populaţie, respectiv a creşterii
gradului de reciclabilitate a acestor fluxuri de deşeuri.
Obiectiv nr. 3. Creşterea gradului de conştientizare și informare a populaţiei cu privire
la gestiunea corespunzătoare a deşeurilor menajere, pe fracţiuni, în vederea atingerii
ţintelor de reciclare şi valorificare asumate la nivel naţional şi judeţean.
Obiectiv nr. 4. Creşterea calităţii serviciului de colectare - transport deşeuri
municipale, în vederea creşterii gradului de reciclabilitate şi a încrederii populaţiei în
rezultatele şi avantajele colectării selective la sursă.
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora:
Obiectiv nr. 5. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi implementarea de
măsuri concrete privind modalitatea de gestionare a acestui flux de deşeuri, în
vederea creşterii gradului de colectare selectivă/ a gradului de reciclabilitate a
acestora şi evitarea amestecării lor în deşeurile reziduale sau abandonarea în locuri
nepermise (ex. la emiterea Autorizaţiei de construire se va solicita dovada încheierii



unui contract de preluare deşeuri rezultate din activitatea de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a locuinţelor cu operatorul autorizat)
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor:
Obiectiv nr. 6. Identificarea de măsuri de creştere a cantităţii de deşeu verde care
poate fi tratat în staţia de compostare şi de noi surse de generare a acestui tip de
deşeuri, corelat cu stimulente financiare sau materiale, în vederea creşterii gradului de
reciclabilitate a acestui flux de deşeuri.
d) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare
Obiectiv nr. 7. Funcţionarea Staţiei de sortare prin proiectul Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara care va avea impact direct asupra creşterii
gradului de reciclabilitate a deşeurilor colectate selectiv, respectiv posibilitatea
monitorizării calităţii şi gradului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile
e) administrarea depozitului de deşeuri municipale:
Obiectiv nr. 8. Analizarea oportunităţilor de implementare a unor tehnologii alternative
de cogenerare a energiei (ex: instalaţie de captare şi valorificare a biogazului în
vederea obţinerii de energie alternativă care poate fi utilizată fie pentru uz intern sau
introdusă in reţeaua naţională de distribuţie; montare panouri solare în zonele închise
definitiv)
f. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
Obiectiv nr. 9. Analizarea oportunităţii şi necesităţii de modernizare a echipamentelor
utilizate în vederea creşterii eficienţei, respectiv dotarea acestora cu sistem GPS de
monitorizare prin satelit, care să poată fi monitorizat la distanţă (la sediu)
Obiectiv nr. 10. Iniţierea de campanii de conştientizare a populaţiei pentru păstrarea
curăţeniei stradale
Obiectiv nr. 11. Suplimentarea coşurilor de gunoi stradale
g. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
Obiectiv nr. 12. Analizarea oportunităţii şi necesităţii de modernizare a
echipamentelor utilizate în vederea creşterii eficienţei, respectiv dotarea acestora cu
sistem GPS de monitorizare prin satelit, care să poată fi monitorizat la distanţă (la
sediu)
Obiectiv nr. 13. Reducerea timpului de intervenţie pe străzile secundare, în cartierele
mărginaşe şi în parcări
h. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
Obiectiv nr. 14. Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la mijloacele
care pot fi utilizate pentru anunţarea situaţiilor care impun desfăşurarea acestei
activităţi
i. dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea
Obiectiv nr. 15. Creşterea gradului de informare şi constientizare a populaţiei pentru
anunţarea, în cel mai scurt timp, a focarelor de infecţie care apar cât şi pentru
prevenirea apariţiei acestora
Obiectiv nr. 16. Realizarea, la nivelul municipiului Petroșani, a unui Plan de măsuri şi
acţiuni pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, cu actualizare
anuală.

CAPITOLUL 7. PLAN DE MĂSURI ŞI DE ACŢIUNI

Planul de măsuri și de acțiuni este elaborat în funcție de obiectivele
specifice stabilite. De asemenea, sunt luate în considerare și obligațiile specifice în
domeniul salubrizării, conform legislației în vigoare.



Nr.
crt. Măsuri/ acțiuni propuse

1 Actualizarea periodică a Regulamentului serviciului de salubrizare și a Strategiei
locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de
salubrizare în municipiul Petroșani, în funcție de situația reală, modificările legislative
și modificările strategiei județene cu privire la activitățile serviciului de salubrizare

2 Îmbunătățirea comunicării cu toate părțile interesate și implicate în activitățile specifice
serviciului de salubrizare, prin informarea periodică cu privire la situația actualizată a
serviciului, inclusiv respectarea Indicatorilor de performanță stabiliți, folosind mijloace
de comunicare eficiente (ex. pagina web, comunicate de presă etc.)

3 Îmbunătățirea metodelor de monitorizare a activităților serviciului de salubrizare, prin
realizarea unei baze de date care să cuprindă informații actualizate specifice fiecărei
activități corelate cu obiectivele stabilite pentru fiecare activitate

4 Îmbunătățirea metodelor de control și urmărire a respectării indicatorilor de
performanță pentru fiecare activitate a serviciului de salubrizare, inclusiv aplicarea de
penalități operatorilor care nu respectă obligațiile asumate

5 Identificarea unui sistem eficient de colectare a deşeurilor periculoase din deşeuri
menajere (ex. colectare periodică în unități de învățământ, colectare periodică cu
unități mobile, etc.)

6 Implicarea activă în organizarea campaniilor de conștientizare a locuitorilor împreună
cu operatorul, cu privire la modul de realizare, importanța și necesitatea activității de
colectare selectivă a deșeurilor precum și cu privire la obligațiile legale și impactul
asupra tarifelor

7 Amenajarea a unui Centru de colectare prin aport voluntar pentru deşeurile
voluminoase, deşeurile periculoase din deşeuri menajere şi deşeurile din
echipamente electrice şi electronice (DEEE) în municipiul Petroșani, în vederea
creşterii gradului de reciclabilitate a acestor fluxuri de deşeuri

8 Condiționarea emiterii Autorizaţiei de construire/ desființare de prezentarea dovezii
privind încheierea unui contract de preluare deşeuri rezultate din activitatea de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor cu operatorul de
salubrizare autorizat

9 Sprijinirea și implicarea activă în organizarea campaniilor de colectare selectivă
inițiate de asociațiile care preiau responsabilitatea producătorilor privind realizarea
obiectivelor de recuperare a deșeurilor puse pe piață (ex. Recolamp, Environ, etc.)

10 Îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor vegetale din parcuri, grădini și piețe
în vederea valorificării adecvate în stație de compostare

11 Analizarea oportunităţii şi necesităţii de modernizare a echipamentelor și dotărilor
utilizate/ existente în vederea creşterii eficienţei activităților

12 Iniţierea de campanii de conştientizare a populaţiei pentru menținerea curățeniei
stradale, pentru informarea promptă a autorității locale cu privire la existența
cadavrelor animaliere pe domeniul public sau a existenței unor focare de infecție,
precum şi a asociaţiilor de locatari/ proprietari cu privire la necesitatea şi oportunitatea
întocmirii unor Programe periodice de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

13 Realizarea, la nivelul municipiului Petroșani, a unui Plan de măsuri şi acţiuni pentru
activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, cu actualizare anuală

14 Campanii periodice de curățenie/igienizare a domeniului public (ex. albia rîului Jiu,
parcuri publice, terenuri virane etc.)

CAPITOLUL 8. INDICATORI DE MONITORIZARE

Activitatea de monitorizare a Strategiei locale a serviciului de salubrizare se
va realiza anual, de către o echipă special desemnată la nivelul UAT a municipiului
Petroșani. Activitatea de monitorizare constă în analiza și evaluarea indicatorilor de
performanță ai serviciului de salubrizare stabiliți prin Regulamentul serviciului și/sau
Contractele de delegare de gestiune.



CAPITOLUL 9. SURSE DE FINANŢARE POTENŢIALE

Pentru implementarea obiectivelor anterior definite, sunt necesare studii
tehnico-economice sau orice fel de estimări de specialitate, în vederea stabilirii
valorilor de investiţie.

În funcţie de sursele de investiţie, acestea pot fi grupate după cum urmează:
1. Investiţii publice, care includ următoarele opţiuni:
 investiţii din fonduri de la bugetul local, inclusiv accesarea de împrumuturi

bancare pentru o parte din valoarea de investiţie
 investiţii din fonduri europene
 investiţii din alte fonduri publice (ex. Fondul de Mediu)

2. Investiţii private
3. Investiţii public - private (PPP)

Potenţialele surse de finanţare pentru o anumită activitate a serviciului de
salubrizare trebuie identificate la momentul luării decizei de demarare a investiţiilor, în
funcţie de programele de finanţare deschise şi corelat cu avantajele/ dezavantajele
fiecărei opţiuni, inclusiv costul investiţiei pe termen scurt, mediu şi lung.

CAPITOLUL 10. CONCLUZII

Activităţile componente ale serviciului de salubrizare trebuie să se
desfăşoare cu respectarea normelor de protecţie a mediului, care reflectă cerinţele
impuse de legislaţia europeană.

Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în
baza Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată. La
nivelul municipiului Petroșani, serviciul public de salubrizare este reglementat prin
Regulamentul serviciului, aprobat prin HCL nr. 90/29.03.2018.

Prezenta Strategie stabileşte direcţiile de dezvoltare şi funcţionare, precum
şi obiectivele strategice ale serviciului de salubrizare, ţinând cont atât de contextul şi
cerinţele legislative, precum şi de situaţia actuală a activităţilor componente.

Strategia acoperă orizontul de timp 2021- 2030 şi va fi revizuită/actualizată
ori de câte ori vor apărea elemente noi, pentru a integra atât eventuale modificări
legislative, cât şi realităţile care afectează contextul tehnico- economic relevant.


