
ROMANIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr.31/13.07.2018

Privind înfiinţarea ’’Serviciului Public de Salubrizare”al comunei Helegiu, judeţul Bacau 
,serv iciu cu personalitate juridica , organizat in subordinea Consiliului Loca al comunei

Helegiu, judeţul Bacau

Consiliul Local Helegiu Judeţul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara din 13.07.2018;
Având in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.5566//04.07.2018 prin care considera 
necesar si oportun înfiinţarea Serviviului Public de Salubrizare ;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5567/04.07.2018 ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 
5713,5714 si 5715 din 12.07.2018 ;
- Prevederile Legii nr. 51/2006-Lege privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 101/2006-Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare ;
-Prevederile Ordinului nr.82/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru serviciul de 
salubrizare ;

In baza dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin.(2) lit. a) si alin.(3) lit.b) si in temeiul 
dispozitilor art. 45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale 
republicata cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aproba înfiinţarea " Serviciului Public de Salubrizare " al comunei Helegiu, judeţul 
Bacau-serviciu cu personalitate juridica , organizat in subordinea Consiliului Loca al comunei 
Helegiu, judeţul Bacau .

Art.2 Se aproba studiul de oportunitate de înfiinţare a " Serviciului Public de 
Salubrizare ” al comunei Helegiu, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare 

Art.3 " Serviciului Public de Salubrizare " al comunei Helegiu , este de interes local si 
funcţionează cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei Helegiu , 
avand ca obiect de activitate realizarea a serviciului de salubizare in comuna Helegiu.

Art. 4 ” (1) Serviciului Public de Salubrizare ” al comunei Helegiu se infiinteaza cu 
activitate finaciar- contabila proprie, cu patrimoniu propiru.si va funcţiona pe baza de gestiune 
economica si se bucura de autonomie financiara si funcţionala , este subiect juridic de drept 
fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscala si de cont deschis la unităţile trezoreriei , in 
condiţiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situaţii financiare anuale.

(2) " Serviciului Public de Salubrizare " va funcţiona cu sediul social in incinta 
Primăriei comunei Helegiu, str. Preot Constantin Badiu nr.29, comuna Helegiujudetul Bacau ;

(3) Se aproba ca obiect de activitate al serviciului " Serviciului Public de Salubrizare "
astfel :



- CAEN 3811 - colecatrea deşeurilor nepericuloase
Art. 5 (1) Se aproba numărul de personal al " Serviciului Public de Salubrizare " la 

nivelul a 7 posturi ,organigrama si statul de funcţii conform anexei nr. 2 si nr. 3 parte 
integranta din prezenta hotarare.

(2) Se abroba preluarea in cadrul " Serviciului Public de Salubrizare " , prin 
transfer in interesul serviciului , a personalului care isi desfasoara ctivitarea in cadrul serviciului 
de salubritate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu, respectiv a 
trei muncitori necalificati si un şofer.

(4) Se manadateaza primarul comunei Helegiu sa demareze procedurile de ocupare
.in condiţiile legii ,a funcţiilor vacante, sa stabilesca atribuţiile prevăzute in fisele post ,aprobate 
de către Consiliul Local Helegiu.

(3) Se împuterniceşte , pana la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de sef 
serviciu, domnul Drug Valeriu identificat prin C.I,seria ZC, nr. 192780, eliberat la data de 
28.06. 2016 avand CNP 1900226044421, ca in numele Consiliului local Helegiu si pentru "
Serviciului Public de Salubrizare " sa ne reprezinte in fata tuturor instituţiilor publice , 
persoanelor fizice/juridicesi sa faca toate demersurile necesare obţinerii certificatului de 
înregistrare fiscala, deschiderii de conturi la unităţile teritoriale ale trezoreriei si/sau la unităţile 
bancare, obţinerii de autorizaţii,avize, licenţe si a oricăror acte necesare desfăşurării servicului in 
condiţii de legalitate.

Art.5 Se aproba Regulamentul Cadru de Organizare si Funcţionare a Serviciului 
Public de Salubrizare al comunei Helegiu, judeţul Bacau, conform anexei nr. 4 care face parte 
integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 6 Se aproba modalitatea de gestiune a" Serviciului Public de Salubrizare " al 
comunei Helegiu prin gestiune directa.

Art.7 (l)Se aproba darea in administrare , a serviciului de salubritate pentru prestarea 
activitatii de colecatrea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor 
similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituţii , inclusiv fracţii colectate 
separa precum si a infrastructurii stehnico-edilitare a aferente acestuia către "Serviciul Public 
de Salubrizare" al comunei Helegiu, serviciul public de inters local, specializat, cu 
personalitate juridica , infiintat si organizat in subordiea Consiliului local Helegiu.

(2) Se aproba preluarea gestiunii de către " Serviciului Public de Salubrizare "pe 
baza de proces-verbal.

(3) Activităţile specifice serviciului public de salubrizare care se dau in 
administrarea " Serviciului Public de Salubrizar e "astfel organizat sunt:

> Colecatrea separata si transportul separat al deşeurilor municipale si al deşeurilor 
similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituţii , inclusiv 
fracţii colectate separat, fara aa duceatingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice si electronice, baterii si acumulatori

> maturatul, spălatul stropirea si întreţinerea cailor publice;
> curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menţinerea in funcţiune 

acestora pe timp de polei sau inghet;

Art. 8 Serviciului Public de Salubrizare are obligaţia sa asigure prestarea activitatii 
menţionate la art 7, alin 3 pentru toti utilizatorii (populaţie, agenţi economici si instituţii publice



) de pe teritoriul comunei Helegiu , in condiţiile de calitate si cu respectarea caietului de sarcini, 
regulamentului servicului si indicatorilor de performanta stabiliţi.

Art. 9 (l)Serviciului Public de Salubrizare , operator la servicului public de salubrizare 
are următoarele drepturi :

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător 
tarifului 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 contractului 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;
f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;
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.

(2) Serviciului Public de Salubrizare , operator la servicului public 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 - cadru, 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 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 tară 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 prin 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 - cadru;
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;
t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un 
program de funcţionare permanent;
u) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia 
măsurile de rezolvare ce se impun. In 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;
v) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente 
situaţia conform reglementărilor în vigoare
Art.10. Se aproba Regulamentul Serv iciului Public de Salubrizare al comunei 

Helegiu, judeţul Bacau, conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare 
Art.ll Se aproba caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al comunei 

Helegiu, judeţul Bacau, conform anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.12 Se aproba modelul contractului de furnizare a serviciilor de salubrizare , 

conform anexei nr. 7 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.13 Se aproba indicatorii de performanta ai serviciilor de salubrizare , conform 

anexei nr. 8 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 14 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare 

al comunei Helegiu conform anexei nr. 9, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 15 Primarul, viceprimarul impreuna cu aparatul de specialitate al primarului 

comunei Helegiu vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarare.



Art. 16 De la data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea orice dispoziţie contrara 
prevăzută in hotărârile Consiliului local Helegiu cu privire la activitatile specifice servicului de 
salubrizare in comuna Helegiu.

Art. 17 Secretarul comunei va lua masuri de afişare pe pagina de internet ,1a adersa 
w.w.w.helegiu.ro si de comunicare a prezentei hotarari celor interesaţi in termenul prevăzut 
de lege, respectiv :Institutia Prefectului judeţului Bacau, ANRSC, etc.

Preşedinte de şedinţa

Contrasemenaza 
Secretar comuna 
Marina, Spiridon



Anexa I la llotararea nr.31/13.07.201 S

STUDIU DE OPORTUNITATE
Pentru înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare in gestiune directa a localităţii Helegiu,

.ludeiuI Bacau

1. Abordarea studiului de oportunitate
Consiliul Local al comunei Helegiu are competente exclusive in ceea ce priveşte înfiinţarea, 

organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare al comunei, avand totodată obligaţia 
de a crea condiţiile pentru eficientizarea structurilor instituţionale si a sistemelor aferente furnizării 
serviciului de salubrizare la nivelul comunei.

Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta, 
precum si exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau 
privat al unitatii administrativ-teritoriale aferente infrastucturii serviciului este atribuţia Consiliului 
Local al comunei Helegiu.

Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, 
monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de salubrizare a 
localităţilor este stabilit prin Legea 51/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi 
completată prin Legea nr. 99/2014. Dispoziţiile acestei legi se aplică serviciului public de salubrizare organizat 
la nivelul unităţilor administrativ teritoriale ale localităţilor.

In temeiul dispoziţiilor acestui act normativ, serviciul public de salubrizare se înfiinţează, se 
organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi are drept scop realizarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii 
de pe teritoriul localităţilor.

Serviciul de salubrizare se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice, denumită sistem public de salubrizare.

Sistemul public de salubrizare al comunei Helegiu 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;
- baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare.

Gestionarea serviciului de salubrizare, respectiv exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente, 
se organizează astfel încât să asigure respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi în 
funcţie de:

a) nevoile comunităţilor locale;
b) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c) starea sistemelor de salubrizare existente;
d) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării 

ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente:
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.

0 nevoile comunităţilor iocaie;
g) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
h) starea sistemelor de salubrizare existente;
i) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării 

ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
i) raportul cost-calitate optim pentru serviciu! furnizai prestat utilizatorilor.



Gestiunea serviciului de salubrizare se organizează ■şi se realizează în următoarele modalităţi:
a) gestiune directă:
b) gestiune delegată.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, in 
numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, ¡şi asumă şi exercită nemijlocit toate
competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea prestarea ser\iciilor de 
utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionareaşi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 
aferente acestora.

Limitele răspunderii autoritatilor publice locale diferă după tipul de gestiune ales. In cazul 
gestiunii directe autoritatile deliberative si executive, in numele unităţilor administrativ-teritoriale pe 
care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilităţile ce le revin cu 
privire la prestarea serviciului de utilitati publice.

Ca urmare a modificării Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin Legea 
nr.225/23.11.2016, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau 
privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), 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.

De asemenea, conform art. Vil din Legea nr. 225/2016, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 942/23 noiembrie 2016, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a proceda la reorganizarea compartimentelor 
funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după 
caz, a preşedintelui consiliului judeţean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în 
subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz.

Indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului acesta se va realiza doar de către un operator licenţiat 
A.N.R.S.C..

Astfel, Serviciului Public de Salubrizare Helegiu îi revine obligaţia de a solicita şi obţine de la 
ANRSC licenţa pentru prestarea serviciului, în termen de 90 zile de la data adoptării hotărârii de dare in 
administrare.

Autorităţile administraţiei publice locale au competente partajate cu autoritatile administraţiei 
publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, 
monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice.

In exercitarea competentelor si atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilitati publice, 
autoritatile administraţiei publice locale adopta hotărâri în legătură cu:

a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 
reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a 
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

b) coordonarea proiectării si execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localităţilor,de 
amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;

c) alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea în administrare sau. după 
caz. concesionarea sistemelor de utilitati publice destinate furnizării/prestarii acestora;



d) urmărirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei
de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei
Publice împreuna cu autoritatile de reglementare competente. prin raportare la operatorul cu cele
mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utili tai i publice:

e) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii in 
vederea dezvoltării, reabilitării si modernizării sistemelor existente:

0 elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati 
publice, pe baza regulamcntelor-cadru. a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de 
furnizare/prestare ori a altor reglementari cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare 
competente:
g) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu 

respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare 
competente;

h) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati 
publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare 
competente;

II. Aşezarea geografică
Comuna Helegiu este situata in zona centrala a judeţului si s-a dezvoltat de-a lungul râului Tazlau.
Comuna se învecinează la nord-vest cu comuna Livezi, la sud cu teritoriul municipiului Oneşti, la est 

cu comunele Cleja, Racaciuni si Gura - Văii. iar la vest cu comuna Barsanesti.
Drumul naţional 11 care tranzitează comuna Helegiu la limita vestica trecând prin localitatea Helegiu, reşedinţa 
comunei, face legătură intre doua mari oraşe ale judeţului: municipiul Bacau si municipiul Oneşti.

Teritoriul Comunei Helegiu se situează, din punct de vedere geomorfologic, in zona subcarpatilor de 
curbura, in partea inferioara a zonei colinar depresionara Tazlau - Casin, străjuită la est de culmea Pietricica, 
iar la vest de munţii Berzunti.

Sub aspectul reliefului, teritoriul comunei este deluros, deosebit de framantat si variat.
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei este situate in bazinul inferior al râului Tazlau, 

afluent al râului Trotus.
Teritoriul comunei Helegiu se incadreaza in zona climatului subcarpatic cu temperatura medie anuala 

de 18° C vara si -16° C iarna.
Localităţile comunei s-au dezvoltat in general pe văile paraelor ce strabat teritoriul comunei, spre albia 

râului Tazlau ce le colectează.
Condiţiile pedoclimatice ce caracterizează teritoriul comunei sunt propice culturilor agricole. Clima si 

relieful permit dezvoltarea unei vegatatii alcatuita din păduri, fanete si păşuni ce ocupa ponderea in teritoriu, 
precum si cultura vitei de vie si a pomilor fructiferi pe versanti.

Sub aspect economic, comuna Helegiu nu este reprezentativa pentru judeţ. Comuna are un profil 
economic agrozootehnic, activitatea agricola desfasuradu-se organizat in C.A.P. pana in 1990.

Odata cu aplicarea legii 18/1991 a fondului funciar si punerea in posesie a terenurilor agricole ,
C.A.P.-urile s -au desfiinţat iar activitatea agricola se desfasoara in prezent numai in sectorul particular.
In ultimii ani au aparut societăţi comerciale particulare in general pentru comerţ si mai puţin servicii , ca: 
brutărie, moara, transport, reparaţii auto si vulcanizare.

Spatiile pentru prestări servicii se găsesc in localităţile Helegiu. Bratila. Deleni si Dragugesti.
Pe langa cooperativele de consum , au aparut si spatiile comerciale particulare, ce-si desfasoara 

activitatea in locuinţele proprietarilor.
Comuna Helegiu are o populaţie numeroasa situandu-se in judeţul Bacau pe locul 10 din cele 87 de 

unitari administrative - teritoriale din mediul rural.Numărul locuitorilor comunei Helegiu la ultimul recesamant 
era de 6476 persoane din care:

Helegiu: 1053 persoane 
Bratila: 2016 persoane 
Deleni: 1503 persoane 
Dragugesti: 1904 persoane



Pe total comuna se remarca doua etape si anume: perioada 1966 1977 când populaţia creste, atingând
un maxim de 8102 persoane si a doua perioada după 1997 pana in 2002 când populaţia scade cu peste 10°

Pe localităţile componente dinamica populaţiei in aceasta perioada se diferenţiază influenţată de 
factorii economico -sociali, mai favorabili sau mai defavorabili.

Datele existente arata ca natalitatea este uşor mai crescută decât mortalitatea generala. 13,3% nou 
născuţi, faţade 13,1% decese.

Resursa de munca este definita statistic ca fiind populaţia cuprinsa intre 15 59 ani barbati si 15 57
ani femei cu modificări neînsemnate după aplicarea legii de pensionare, din oare se elimina populaţia care 
vremelnic urmeaza o forma de invatamant, militari in termen si populaţia inapta de munca sau cu handicap.Un 
procent important dintre locuitorii comunei au ales sa muncească in străinătate dar si sa se intoarca si sa 
investească aici bruma de avere.

Pe teritoriul comunei sunt prezente cateva obiective care sunt susceptibile de a intra in patrimoniu 
cultural naţional.Aceste monumente sunt de interes istoric, arhitectural, memorial.

In localitatea Helegiu: Monumentul eroilor.
In localitatea Dragugesti: Biserica Sf.Nicolae. construita intre 1883 - 1885

Monumentul eroilor din primul război mondial, construit in 1993
In localitatea Deleni: Monumentul eroilor din primul război mondial, construit in 1935
In localitatea Bratila: Biserica Adormirii Maicii Domnului, construita in 1812, ctitoria lui

Raducanu Botezatu si enoriaşii."

Comerţul ocupă primul Ioc în structura economiei locale pe domenii de activitate, fiind urmat 
de agricultură, creşterea animalelor şi industria extractivă a produselor de carieră.

Deşi dispune de un mare potenţial de dezvoltare, comuna Helegiu se plasează încă în contextul tranziţiei 
economice. în aceste condiţii, se urmăreşte dezvoltarea şi moderrnizarea agriculturii, extinderea infrastructurii 
de utilităţi şi creşterea serviciilor.

In prezent, în comună îşi desfăşoară activitatea 3 cabinete medicale individuale de medicină de 
familie, un cabinet stomatologic, doua farmacii, trei cămine culturale, patru şcoli generale şi patru grădiniţe.

Serviciul de salubrizare, organizat la nivelul comunei Helegiu asigură desfăşurarea următoarelor 
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, 
iară a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori.

b) maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea cailor publice
c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheţ.

III DESCRIEREA SISTEMULUI DE SALUBRIZARE

Activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de Comuna 1 lelegiu sunt:

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 acumulatorilor.



Localităţi deservite:

Comuna I lelegiu.
Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 6567 locuitori înregistraţi, inclusiv 

flotanţii, din care 2854 cu gospodării individuale, 4 unităţi de învăţământ, 54 agenţii economici si 15 instituţii 
publice.

frecvenţa de ridicare a deşeurilor: I preluare pe săptămână. în sezonul rece şi de I preluare pe 
săptămână în sezonul cald.

> Depozitarea deşeurilor colectate se face la depozitul conform al Celulei II. conform 
contractului, încheiat cu S.C. ECO SUD SA.

Colectarea deşeurilor municipale, a deşeurilor periculoase, a deşeurilor reciclabile de la populaţie, se 
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de 
Salubrizare l lelegiu.

Serviciul Public de Salubrizare Helegiu este abilitat sa colecteze următoarele categorii de
deşeuri, in funcţie de locul de producere:

- deşeuri menajere - sunt deşeuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare asimilabile cu acestea si care 
pot fi preluate cu sistemele curente de precolectare sau colectare din localitati. Din punct de vedere al 
compoziţiei aceasta clasa de deşeuri este formata in procent de 60 - 70 % din materiale uşoare biodegradabile, 
fermentescibile (resturi alimentare, vegetale, etc.).
- deşeuri stradale - deşeuri specifice cailor de circulaţie publica, provenite din activitatea cotidiana a 
populaţiei, de Ia spatiile verzi, animale, din depunerea de substanţe solide in atmosfera.
- deşeuri asimilabile cu deseurile menajere - deseurile provenite din activităţi industriale, din comerţ, din 
sectorul public sau din cel administrativ, care prezintă compoziţie si proprietăţi similare cu deseurile menajere, 
putând fi colectate, transportate, prelucrate si depozitate împreuna cu acestea.

Colectarea deşeurilor: se vor colecta următoarele categorii de deşeuri: deşeuri menajere, stradale si 
asimilabile cu deşeuri menajere.

Activitatea de preluare a deşeurilor nepericuloase de către Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de 
la persoanele juridice, se derulează in baza unor contracte de prestări servicii si/sau comenzi ferme de preluare 
a deşeurilor.

Activitatea de transport a deşeurilor colectate de desfasoara cu mijloace de transport specializare si 
autorizate, conform cu legislaţia in vigoare.

Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul 
serviciului de salubrizare, respectiv Serviciul Public de Salubrizare Helegiu care utilizează autovehicule 
destinate acestui scop (autogunoiera), acoperită şi prevăzută 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.

Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără 
scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau alte lichide, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi 
să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.

Autovehiculul care transportă deşeuri municipale va avea un aspect îngrijit şi va fi personalizate cu 
sigla operatorului.

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 
deşeuri le pe traseu.

Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea 
populaţiei şi a mediului.

Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele 
vor fi spălate la cei mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform 
normelor tehnice sau în actele normative în vigoare.



Spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de colectare se face cti soluţie de spalare ce constă din 
detergent biodegradabil şi apă, în raport 2:7. Pubelele se dezinfectează la interior şi exterior sub jet de presiune ( 
soluţie apă şi clor).

Activitatea ce se desfăşoară pe amplasament arc ca obiectiv general implementarea sistemului de 
management de mediu al deşeurilor prin aplicarea prevederilor Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - 
de asigurare a acoperirii cu servicii de salubritate in Comuna I lelegiu.
Acest obiectiv este atins prin realizarea:

- Sistemului de colectare selectivă a deşeurilor prin strângerea si sortarea pe patru fracţii a
deşeurilor:

* hârtie/carton. cod 20.01.01;
*plastic, cod 20.01.39;
*sticlă, cod 20.01.02;

Adeşeuri municipale şi asimilabile:
- deşeuri menajere amestecate, cod deşeu 20.03.01, în pondere de 67%;
- deşeuri asimilabile celor municipale din industrie, comeij şi instituţii, cod deşeu
20.03.01, în pondere de 12,6%;
- deşeuri stradale, cod deşeu 20.03.03, în pondere de 4.3%;
- deşeuri din piele, grădini, parcuri, cod deşeu 20,03.02, în pondere de 1.1%;
- deşeuri din consfructii şi demolări, voluminoase (inclusiv DEEE), cod deşeu 20.01.36. în
pondere de 2%;
- deşeuri periculoase din deşeuri municipale (solvenli. pesticide. uleiuri şi grăsimi, 

vopseluri, adezivi, detergenţi, medicamente expirate), cod deşeu 20.01.21, 20.02.27, 
20.01.13, 20.01.02.19, în procent de 0%.

- transportul deşeurilor colectate selectiv în vederea:
- tratării ulterioare;
- valorificării;
- eliminării finale direct către un depozit.

Pentru colectarea deşeurilor de ambalaje hârtie/carton se folosesc continere cu capac, pentru 
evitarea umezirii în urma precipitaţiilor.

Frecvenţa de golire a containerelor este estimată funcţie de cantitatea colectată din diferite fracţii astfel:
> Deşeu hârtie/carton - o data la 3 săptămâni
> Deşeu plastic - o dată la 2 săptămâni
> Deşeu sticlă - o data la 4 săptămâni
Deşeurile hârtie/carton, PET-uri, feroase şi neferoase, colectate de Primăria Helegiu sunt 

valorificate în baza unor contracte încheiat cu agenţi economici autorizaţi în acest sens.
Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor (moloz cod 17 01 07, deşeuri amestecuri metalice cod 17 

0407, cabluri electrice cod 17041 1), sunt depozitate temporar, pe platforma 
betonată amenajată, dotată cu pubele pentru fiecare tip de deşeu, până la predarea către 
firmele autorizate.

In vederea colectării selective a DEEE - urilor provenite de la gospodăriile particulare, operatorul, 
va organiza, gestiona şi coordona colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice de la gospodăriile particulare, inclusiv a celor care nu conţin componentele esenţiale sau a celor care 
conţin alte deşeuri decât DEEE, şi transportul acestora la punctele de colectare prin 
intermediul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca deşeuri municipale 
cod 20.01, sau prin încredinţarea colectării DEEE, dacă nu fac obiectul colectării prin serviciul de 
salubrizare, către un operator economic colector autorizat, ca deşeuri de !a echipamente electrice şi 
electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Locul de depozitare temporară, a DEEE - urilor înainte de tratarea lor. se va face în container 
inscripţionat, aflat în spaţiu special amenajat în magazia serviciului, ferit de interperii. în vederea 
preîntâmpinării scurgerilor accidentale de materiale toxice în sol.



Dotări
Serviciul Public de salubrizare al comunei Uelegiu isi desfasoara activităţile specifice serviciului de 

salubrizare, cu următoarele dotări s/iecijice:
Infrastructura tehnico-edilitnră prin intermediul căreia este realizat serviciul de salubrizare 

cuprinde următoarele mijloace fixe:

Auto-utiInje specifice:
- 1 buc. autogunoieră compactoare
- I buc. autogunoiera închiriata
- I buc. buldoexcavator
- Recipiente de precolectare:

Unitati de compostare individuala: 1580
Containere clopot: 87
Pubele pentru deşeuri reciclabile: 2430

IV. FINANŢAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin 
încasarea de la utilizatori a contravalorii prestaţiei.

Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de salubrizare se stabilesc, se ajustează şi se 
modifică pe baza Fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform normelor 
metodologice elaborate de A.N.R.S.C.. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.

Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului de salubrizare se face de către operator, astfel încât 
structura şi nivelul acestora:

a) să acopere costul justificat economic al fumizării/prestării serviciului;
b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea

mediului, precum şi sănătatea populaţiei;
c) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
d)să garanteze continuitatea serviciului.

V. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică gestiunea directă a 
serviciului de salubrizare al comunei I lelegiu.

Veniturile proprii ale localităţii sunt provenite din impozite şi taxe care sunt direcţionale în 
principal către infrastructură.

Prin menţinerea formei de gestiune directă serviciului de salubrizare al comunei, se urmăreşte:
- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
- transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, 

utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi 

sănătăţii populaţiei.



VI. Investiţiile necesare pentru modernizarea, extinderea, îmbunătăţirea calitativa si 
cantitativa a serviciului, precum si a condiţiilor sociale si de mediu.

In vederea asigurării continuităţii serviciului. Consiliul Local al comunei Helegiu, păstrează 
responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în 
condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. In acest scop se vor institui sisteme de 
planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă.

VII. Aspecte instituţionale
Consiliul Local al comunei Helegiu are competente exclusive in ceea ce priveşte înfiinţarea, 

organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare al comunei, avand totodată obligaţia de a crea 
condiţiile pentru eficientizarea structurilor instituţionale si a sistemelor aferente prestării serviciului de 
salubrizare la nivelul comunei.

Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta, 
precum si exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau 
privat al unitatii administrativ-teritoriale aferente infrastucturii serviciului este atribuţia Consiliului 
Local al comunei Helegiu.

Limitele răspunderii autoritatilor publice locale diferă după tipul de gestiune ales. In cazul 
gestiunii directe autoritatile deliberative si executive, in numele unităţilor administrativ-teritoriale pe 
care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilităţile ce le revin cu privire 
la prestarea serviciului de utilitati publice.

In cazul gestiunii delegate competentele si responsabilităţile proprii privind prestarea serviciilor de 
salubrizare se transfera unuia sau mai multor operatori.

VIII. Fundamentarea menţinerii gestiunii directe

Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi 
administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile 
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.

Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele 
modalităţi:

a) gestiune directă:
b) gestiune delegată.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâre a consiliilor 
locale,a consiliilor judeţene.oria Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară, după caz, în funcţie de natura şi 
starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de 
perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de 
utilităţi publice.

înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi gestionarea serviciului de salubrizare se fundamentează 
în baza unor studii de specialitate care vor analiza următoarele elementele:

a) nevoile comunităţilor locale;
b) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c) starea sistemelor de salubrizare existente;
d) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a 

înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat prestat utilizatorilor.

Soluţia optimă se va adopta după dezbaterea publică a studiului şi după consultarea
utilizatorilor.



A CEŞTI UN EA PROPRIE
Cadrul legal

Cadrul legal specific al gestionarii in regim propriu al serviciului de salubrizare este dat de:

- Legea 101 2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările si 
completările ulterioare;
- Legea nr. 51 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice.cu modificările si completările 
ulterioare;

Operatorul in gestiune proprie poate avea următoarea situaţie de management:
A organizare ca serviciu public cu personalitate juridică, sau 
> organizare ca societate , deţinuta 100% de consiliul local.

Avantaje:

AMenţinerea responsabilităţii operatorului fata de populaţia deservita;
APosibilitatea susţinerii populaţiei sarace de către autoritatea publică locală:
*Menţinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii;
*Accesul Ia fonduri europene destinate autoritatilor publice - fonduri exterrne nerambursabile,
* Fonduri Structurale - supuse unor conditional itati.
ALeasing - in special pe termen scurt;
*Obligaţiuni comunale - posibile.
De asemenea, bugetul local nu va fi afectat de menţinerea gestiunii directe, mai mult decât în 
cadrul gestiunii delegate, întrucât aceasta entitate va funcţio na cu personalitate juridică şi buget propriu 
şi nu există riscul fluctuaţiei alocaţiei bugetare în condiţiile transferurilor posibile în cadrul aceluiaşi 
buget spre alte sectoare pe bază de evaluare a posibilităţilor.

Dezavantaje:
In cazul gestiunii directe, realizată prin servicii specializate, localitatea îşi asumă în întregime, 

prin Consiliul local, politica, gestiunea şi controlul serviciului public . Dar nu putem omite că în această 
situaţie pot apărea o serie de dezavantaje. Avem în special în vedete producerea unor mutaţii în centrul 
de greutate al preocupărilor primarului sau viceprimarului către problemele cotidiene ale gestiunii 
serviciilor organizate şi gestionate sub această formă, dar acest risc nu va exista întrucât aceste serviciu 
va avea autonomie funcţională şi financiare, sarcinile de conducere fiind strict ale şefului serviciului care 
va fiind numit prin concurs.

B.. GESTIUNEA DELEGATA
Gestiunea delegată este cea prin care se desemnează un operator in urma unei 

proceduri de delegare gestiune (licitaţie publică deschisă).

Dacă edilii vor merge pe ea sunt obligaţi de lege să organizeze o licitaţie publică pentru selectarea 
operatorului local. Este foarte posibil ca la această licitaţie să se înscrie şi companii care vor practica 
tarife greu de suportat de populaţia comunei Helegiu. soluţie pe care locuitorii comunei nu o doresc.



Avantaje:
* Parametrii serviciilor si necesarul de investiţii clar definite in contract, cu mecanisme care impun ca 
majoritatea riscurilor de execuţie si exploatare sa treaca la operator;
* Consiliul Local Helegiu transfera sarcina investiţiilor si - potenţial - finanţării către operatorul 
pentru partea ce ii revine;
* Consiliul Local Helegiu se va ocupa de funcţia sa de reglementator supervizor a conformării 
operatorului la cerinţele impuse in contract, si nu de gestiunea directa a serviciului:

* Consiliul Local Helegiu va avea dreptul la control final asupra derulării serviciului, avand 
posibilitatea de a anula delegarea de gestiunea in cazul in care operatorul are activitate 
defectuoasa persistenta - sunt necesare clauze de penalizare si reziliere prevăzute in contract;
* Consiliul Local Helegiu va avea flexibilitate si dreptul de a face modificări unilaterale, deşi se 
prevăd si compensaţii specifice in contractele bilaterale de operator cu clauza de compensare.

Dezavantaje:
In contractul de concesiune trebuie precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi 

utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: a) bunurile de retur care au făcut obiectul 
concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini şi care 
revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de 
concesiune; b) bunurile de preluare care sunt bunurile ce au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către 
acesta pe durata concesiunii şi care. Ia expirarea contractului de concesiune, pot redeveni concedentului, în 
măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei 
compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform dispoziţiilor caietului de sarcini; c) bunurile proprii 
care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. în vederea delegării 
serviciului public sunt necesare următoarele etape:pregătirea, elaborarea, negocierea şi încheierea contractului.

Acestea diferă în funcţie de natura serviciului şi de condiţiile concrete existente în comunitatea 
respecţi vă. Indiferent care sunt acestea, contractul trebuie să ţină cont de aspecte cum ar fi: unitatea de exploatare 
a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina colectivităţihresponsabilitatea şi 
modalitatea de finanţare a cheltuielilor de capital, de întreţinere, renovare şi modernizare; durata contractului; 
condiţiile şi garanţiile cu privire la calitatea serviciului;responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul şi 
modificarea tarifelor; modalitatea de remunerare a unităţii prestatoare; modalitatea de control a mecanismelor 
financiare precum şi a profitului unităţii prestatoare; ce pârghii poate folosi comunitatea pentru realizarea 
controlului serviciului; modalitatea de încetare a contractului şi procedurile de restituire a lucrărilor şi garanţiilor.

Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităţilor administraţiei publice 
locale sau. după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de 
salubrizare privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a 
programelor de dezvoltare a sistemelor de salubrizare şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora, în 
conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea şi de a controla:

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori;
b) calitatea şi eficienţa serviciului furnizat/prestat şi respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în 

contractele de delegare a gestiunii;
c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a sistemului de salubrizare încredinţat prin contractul de delegare a gestiunii.



IX. Concluzii:

In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006. republicată cu modificările şi completările ulterioare autorităţile administraţiei
publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice
aliate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mi d 
direct serviciile de utilităţi publice in baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa
gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii
privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din 
sfera respectivului serviciu de utilităţi publice. în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Se apreciază că menţinerea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al comunei Helegiu 
asigură posibilitatea dezvoltării şi modernizării sistemului de salubrizare, creează un control cirect al
Consiliului Local, asigură un grad de suportabilitate mai bun al cetăţenilor comunei, în ceea ce priveşte tariful 
practicat şi asigură participarea cetăţenilor Ia îmbunătăţirea activităţii de salubrizare.

Având în vederea analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situaţiei artuale a 
sistemelor publice de salubrizare, precum si a obiectivelor strategiei de dezvoltare a serviciilor, este evident că 
menţinerea gestiunii directe a serviciului de salubrizare prin intermediul unui Serviciului de Salubrizare 
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Helegiu reprezintă soluţia optima pentru obţinerea celui 
mai bun raport calitate/cost pentru serviciile de apa si apa uzata furnizate, din următoarele considerente:

- costuri fixe de exploatare ce pot fi repartizate pe un număr mic de clienţi si menţinerea 
implicit a unor tarife ce pot fi suportate cu uşurinţa de utilizatori (locuitorii comunei Helegiu).

In concluzie, putem afirma că gestiunea directă, prin servicii specializate ale consiliilor locale este 
recomandată şi se mulează comunităţilor mici, aşa cum este cazul comunei Helegiu precum şi în cazul unor 
servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter administrativ-bugetar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR COMUNA 
MARIANA STOIIAON
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Anexa nr. 2 la HCL nr.31 /13.07.2018

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI HELEGIU 
JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

PRIMAR

\ /

SERVICUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 
7 POSTURI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA
STOICA



R U M A N I A ANEXA NR. 3 LA IICL NR. 31/13.07.2018
JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

STATUL DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZAREAL COMUNEI HELEGIU

Nr.crt
Numele, prenumele 
/vacant, după caz Funcţia contractuala Treapta gri

Nivelul
studiilor Total funcţii

de conducere de execuţie
1 vacant SEF SERVICIU S 1

2 vacant
REFERENT/
INSPECTOR M/S 1

3 vacant ŞOFER G/M 1
4 vacant ŞOFER G/M 1

5 vacant
MUNCITOR
NECALIFICAT G/M 1

6 vacant
MUNCITOR
NECALIFICAT G/M 1

7 vacant
MUNCITOR
NECALIFICAT G/M 1

Număr total posturi 7



Anexa nr. 4 La H.C.L. nr. 13.07.2018

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE i>l FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

HELEGIU ÎNFIINŢAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI HELEGI li,
JUDEŢUL BACAU

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul regulament de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Helegiu este 
elaborat în conformitate cu prevederile art.3 alin.(l), (2) şi (5) şi art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr 51/ 2006, modificată şi completată prin OUG 13/2008, respectiv art 13 alin (1) , (2) , (3) din Legea 
serviciului de salubrizare nr. 101/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2007.

Art. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica Serviciul Public de Salubrizare Helegiu al comunei

Plelegiu înfiinţat în afara structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu, judeţul Bacau, 
aflat în subordinea Consiliului Local Helegiu, sub denumirea de « Serviciul Public de Salubrizare Helegiu.

(2)Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele,
competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, gestionării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi controlului furnizării/ prestării reglementate a serviciului de salubrizare, definind în continuare 
condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, precum şi relaţiile dintre 
operatorul şi utilizatorii acestor servicii.

Art.2
(1) Operatorul de servicii de salubrizare, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în

care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităţii administrativ teritoriale, precum şi utilizatorii 
acestor servicii se vor conforma prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare întocmit în 
conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare aprobat prin Ordinul 
Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015.

Art.3
(1) Elaborarea si aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare si funcţionare a

Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, s-a făcut cu respectarea următoarelor principii:
a) autonomiei locale;
b) descentralizării direcţiilor publice;
c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
d) responsabilităţii şi legalităţii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;



i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale:
j) participării şi consultării cetăţenilor;
k) liberului acces la informaţiile privind direcţiile publice;
l) securitatea serviciului;
m) tarifarea echitabila;
n) rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;
o) transparenta si responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu 
asociaţiile reprezentative ale acestora:
p) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
q) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
r) accesibilitatea egala a utilizatorilor la direcţia publică, pe baze contractuale;
s) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului si sanatatii 
populaţiei.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse si dezvoltate atât în regulamentul serviciului public
de salubrizare, cât şi în caietul de sarcini, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Helegiu.

Art. 4 Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciului 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 direcţiilor;

e) introducerea unor metode moderne de management;
f) introducerea unor metode modeme de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, 

programelor şi/sau proiectelor din sfera direcţiilor de utilităţi publice;
g) protejarea domeniului public şi privat şi a mediului, în conformitate cu reglementările specifice în 

vigoare;
h) informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor direcţii;
i) respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi 

reglementarea ariilor de monopol.

CAPITOLUL II

Organizarea si funcţionarea Serv iciului Public de Salubrizare Helegiu

Art.5
(1) Administrarea si gestionarea serviciului public de salubrizare se va realiza prin gestiune

directa.
(2) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care serviciul înfiinţat, în calitate de

operator, îşi asumă toate sarcinile şi responsabilităţile ce le revin, potrivit legii şi prezentului regulament, 
cu privire la fumizareaArestarea serviciului de utilităţi publice şi la administrarea şi exploatarea 
sistemelor de utilităţi publice aferente.



(3) Gestiunea directă se realizează prin structura proprie a Consiliului Local Helegiu ,
respectiv de către „Serviciul Public de Salubrizare”, organizat ca serviciu cu personalitate juridică, în 
subordinen Consiliului Local al comunei Helegiu.

Serviciul este de interes local, funcţionează cu personalitate juridică şi este înfiinţat şi 
organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau, având ca obiect de activitate 
realizarea serviciului de salubrizare, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de salubrizare din 
comuna Helegiu.

“ Serviciul Public de Salubrizare” are patrimoniu propriu, funcţionează pe baza de gestiune 
economica si se bucura de autonomie financiara si funcţionala, este subiect juridic de drept fiscal, titular al 
codului unic de înregistrare fiscala si de cont deschis la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile 
bancare si întocmeşte, în condiţiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situaţii financiare anuale.

“ Serviciul Public de Salubrizare”, în calitate de persoana juridică participă în nume propriu la circuitul 
civil şi răspunde pentru obligaţiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.

(4)Gestiunea serviciului de salubrizare se organizează la nivelul comunei Helegiu după criteriul 
raportului cost/calitate optim pentru serviciile prestate utilizatorilor si tinându-se seama de marimea. gradul 
de dezvoltare si particularităţile economico-sociale ale comunei, de starea dotărilor si echipamentelor tehnico- 
edilitare existente si de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii si dezvoltării acestora.

Art.6
(1) Operatorul organizat ca şi Serviciu de specialitate cu personalitate juridică este subordonat 

Consiliului local al Comunei Helegiu, are în administrare suprastucura şi utilajele aferente pentru realizarea 
serviciului de salubrizare.

(2) Operatorul care desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă prestează serviciul de 
salubrizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza hotărârii 
de dare în administrare a serviciului de salubrizare, adoptată de Consiliul Local, precum şi pe baza licenţei, 
autorizaţiilor, eliberate de autorităţile de reglementare competente.
Obţinerea licenţelor, autorizaţiilor revin în Comunei Helegiu, prin Serviciul Public de Salubrizare.
Obţinerea licenţelor, autorizaţiilor revine „Serviciului Public de Salubrizare, in termen de 90 zile de la 
aprobarea hotărîrii de atribuire.

(3)Operatorul care fiimizează/presteaza servicii de utilităţi publice în regim de gestiune 
directă are obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor 
direcţii prin tarif sau prin preţ.

Art. 7 Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare al comunei Helegiu, organizat 
în sistemul gestiunii directe, se face in baza Regulament de organizare si funcţionare, întocmit în conformitate 
cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin H.C.L., conform prevederilor din Legea serviciului de 
salubrizare nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III
Elementele constitutive ale serviciului

Art 8.
Sediul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu va fi in Str. Constantin Badiu, nr.29, in comuna Helegiu, 

judeţul Bacau.
(1) Conducerea Serviciului Public de Salubrizare Helegiu este asigurată de un administrator numit prin

Dispoziţia Primarului comunei Helegiu, conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



(2) Administratorul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu constituie conducerea executivă a
Serviciului Public de Salubrizare conform statului de funcţii aprobat de Consiliul Local Helegiu.

PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Art.9
Patrimoniul constituit din mijloacele fixe şi obiecte de inventar, aparţin Consiliului Local al comunei 

Helegiu şi se atribuie în administrare Serviciului Public de Salubrizare Helegiu.
Serviciul Public de Salubrizare Helegiu are în administrare:

- bunuri proprii achiziţionate din veniturile realizate;
- bunuri din domeniul privat al comunei predate spre administrare;
- bunuri din domeniul public al comunei predate spre administrare.

Secţiunea 2

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Art. 10. Serviciul Public de Salubrizare Helegiu, exercită în numele Consiliului Local Helegiu 
activităţile specifice serviciului public de Salubrizare.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, cuprinde:
-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;
-colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora;
-maturatul, 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;
-dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SERVICIULUI PUBLIC, ANGAJAREA ŞI ELIBERAREA DIN FUNCŢIE A
PERSONALULUI

Art. 11
(1) Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare Helegiu este aprobată de către 

Consiliul Local Helegiu, prin Hotărârea Consiliului Local Helegiu. Orice modificare ulterioară a structurii 
organizatorice, motivată de noile reglementări legislative apărute în domeniu, precum şi de stări de fapt se va face 
prin hotărâre de consiliul local, la iniţiativa Primarului comunei Helegiu.

2) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii serviciului de utilităţi publice va fi aplicat de 
Serviciul Public de Salubrizare Helegiu în limita cheltuielilor cu personalul prevăzut în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare Helegiu.

(3)Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea, executarea contractelor 
reglementate de prezenta lege, precum şi a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor prestate este de 
competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face, cu precădere, în procedură de urgenţă.

(4)SoIuţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de 
instanţele de judecată competente, în condiţiile legii.

Tipurile de relaţii care se stabilesc pentru Serviciul Public de Salubrizare, sunt:
-relaţii de subordonare faţă de Consiliul Local al comunei Helegiu;
-relaţii de colaborare cu toate serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului propriu al primarului 

comunei Helegiu, agenţii economici sau instituţii publice.



Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu 
precum şi sancţionarea acestuia se face în condiţiile prevăzute de Codul Muncii şi celelalte reglementări în 
domeniu, prin decizia Primarului comunei Helegiu.

Art. 13.
Angajarea personalului se va face prin concurs, interviu sau probă practică, conform 

prevederilor legale şi a pregătirii profesionale dovedite prin acte de studii.

CAPITOLUL V.
BUGETUL I)E VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SERVICIULUI PUBLIC DE

SALUBRIZARE

An. 12

Art. 14
Serviciul Public de Salubrizare Helegiu va întocmi anual bugetul de venituri şi 

cheltuieli, care va fi supus aprobării Consiliului local Helegiu, potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale.

Art. 15
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, este format din: 

venituri proprii obţinute din contravaloarea serviciilor prestate către utilizatori/persoane fizice, precum şi 
contravaloarea serviciilor prestate persoanelor juridice, în baza contractelor încheiate cu acestea; 
alte surse prevăzute de cap.5 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale.

Art. 16
Serviciul Public de Salubrizare Helegiu poate beneficia de fonduri constituite din alte surse.

Subvenţiile se acordă pentru activităţile stabilite la nivel naţional şi vor putea fi utilizate numai în scopurile pentru 
care au fost acordate .

Art. 17
Pentru desfăşurarea unor activităţi pentru care Serviciul nu dispune de fonduri, acesta poate contracta 

credite, care vor fi aprobate de către Consiliul Local Helegiu .
Organigrama serviciului aprobată odată cu aprobarea prezentului regulament poate fi modificată de către 

Consiliul Local Helegiu la propunerea făcută de Primar.

Art. 18
Sarcinile Serviciului Public de Salubrizare Helegiu ( funcţionale şi de producţie jprevăzute în prezentul 

regulament, constituie nivelul minim de lucrări pe care acestea trebuie să le realizeze , urmând a îndeplini şi alte 
sarcini specifice.

CAPITOLUL VI 
INVESTIŢII

Art.19
Stabilirea de atribuţii pentru compartimentele de muncă nu absolvă conducerea Serviciului Public 

Local de Salubrizare Helegiu de răspunderea pe care o are pentru bunul mers al activităţii , pentru utilizarea cât 
mai completă a capacităţilor de producţie , a forţei de muncă şi pentru reducerea continuă a cheltuielilor de 
producţie.

Art. 20
Relaţiile comerciale ale serviciului public cu agenţii economici se vor desfăşura pe baze contractuale.

Tarifele pentru serviciul public de salubrizare vor fi elaborate în conformitate cu prevederile Normelor 
metodologice de stabilire ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C, NR 109/2007 şi aprobate prin hotărâre 
de către Consiliul Local.



(l)Planul de investiţii al serviciului de salubrizare al comunei Helegiu va fi aprobat de 
către Consiliul Local al comunei Helegiu prin Hotărâre la propunerea primarului si va include investiţii in 
infrastructura proprie si investiţii in modernizarea, extinderea si dezvoltarea suprastructurii de salubrizare.

Art. 22
(I) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu respectarea 

legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul 
următoarelor principii:

a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru 

dezvoltarea .serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
c) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare 

necesare în vederea funcţionării serviciului;
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau externe 

necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în condiţiile legii;
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
0 respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism, 

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
(2) 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 operatorului şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea .serviciului;
b) credite bancare, ce pot fi garantate de către autoritatea administraţiei publice locală, de Guvern 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 speciale, instituite la nivelul autorităţii 

administraţiei publice locale, potrivit legii;
ejfonduri 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;
f)participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „construieşte- 

operează-transfera“ şi variante ale acestuia, în condiţiile legii; 
gjfonduri puse la dispoziţie de utilizatori; 
h)alte surse, constituite potrivit legii.

(3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţii administraţiv-teritoriale aparţin 
domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri publice.

(4) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea administraţiei publice locală, specifice 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilităţi publice, 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 anexate la bugetul local şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului local.

(5) Obiectivele de investiţii menţionate la alin. (4) 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.

(6) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Consiliului Local, aferente 
sistemelor de utilităţi publice, se face cu diligenţa unui bun proprietar.

Art. 21



CAPITOLUL VII
ST R U CT l RA O RG A NI ZATORICA

Organigrama Serviciului Public de Salubrizare Helegiu- Statul de funcţii 
Contractul Colectiv de Muncă - cadru - 
Contractul individual de muncă - cadru - 
Contract de prestări servicii
Regulament de organizare si funcţionare a Serviciului Local de Salubrizare Helegiu si Regulament 
de Ordine Interioara

ORGANIGRAMA SERVICIULUI 
Art. 23

Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare Helegiu Ia data înfiinţării acesteia, este
prevăzută în organigrama anexată la prezentul regulament.

Pe parcursul realizării activităţilor ce-i revin, organigrama Serviciului Public de Salubrizare Helegiu 
va putea fi modificată de Consiliul Local , conform normelor de structură şi cerinţelor producţiei.

Art. 24. Responsabilităţi privind activitatea de protecţia mediului
> întocmeşte documentaţiile necesare avizării, autorizării din punct de vedere al agenţiei pentru protecţia 

mediului;
> urmăreşte la toate sectoarele îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea legilor de protecţia mediului 

si din programele de conformare, parte integranta in componenta autorizaţiei de mediu;
> aduce la cunoştinţa autoritatilor competente schimbările survenite în cadrul Serviciului Public de

Salubrizare Helegiu privind problematica protejării mediului;
> întocmeşte si urmăreşte aplicarea programelor de prevenire a poluării mediului , a programelor de 

combatere a efectelor poluării la nivelul societăţii;
> propune sancţiuni si masuri asupra abaterilor savarsite de şefii de sectoare si factorii responsabili din 

direcţie cu atributiuni directe in cele doua programe de la aliniatul precedent;
> răspunde de raportările periodice privind statistica consumurilor de energie si a realizării

trimestriale in domeniul investiţiilor pentru lucrări cu impact asupra mediului;
> face propuneri de imbunatatire si eficientizare a activitatilor Serviciului Public de Salubrizare Helegiu in 

domeniul energiei si protecţiei mediului.

CAPITOLUL VIII

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE SERVICIULUI PUBLIC

Art. 24. Responsabilităţi privind activitatea de protecţia mediului
> întocmeşte documentaţiile necesare avizării, autorizării din punct de vedere al agenţiei pentru protecţia 

mediului;
> urmăreşte la toate sectoarele îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea legilor de protecţia mediului

si din programele de conformare , parte integranta in componenta autorizaţiei de mediu;
> aduce la cunoştinţa autoritatilor competente schimbările survenite în cadrul Serviciului Public Local de

Salubrizare Helegiu privind problematica protejării mediului;
> întocmeşte si urmăreşte aplicarea programelor de prevenire a poluării mediului, a programelor de combatere 

a efectelor poluării la nivelul societăţii;
> propune sancţiuni si masuri asupra abaterilor savarsite de şefii de sectoare si factorii responsabili din direcţie cu

atributiuni directe in cele doua programe de la aliniatul precedent;
> răspunde de raportările periodice privind statistica consumurilor de energie si a realizării trimestriale in 

domeniul investiţiilor pentru lucrări cu impact asupra mediului;
> face propuneri de imbunatatire si eficientizare a activitatilor Serviciului Public de Salubrizare Helegiu in 

domeniul energiei si protecţiei mediului.



Responsabilităţi privind licenţele, autorizaţiile Serviciului Public de Salubrizare Helegiu:
• elaborează documentaţia necesara autorizării, avizării serviciului din punct de vedere al protecţiei 

muncii, prevenirii si stingerii incendiilor, sanitar, al protecţiei mediului, gospodăririi apelor. ISCIR.etc:
• întocmeşte documenatia necesara si urmăreşte obţinerea licenţelor pentru prestarea serviciilor publice 

de gospodărie comunala (ANRSC)
ART 26. Eliberarea de avize, adeverinţe

• conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, 
eliberează adeverinţe,avize către populaţie si agenţi economici.

ART 27 .Raportări statistice, ANRSC. Mediu, etc
• conform cerinţelor specificate de legislaţia in vigoare elaborează si trimite la termenele solicitate 

raportările statistice solicitate de Direcţia de Statistica. ANRSC, AGENŢIA DE MEDIU, Apele Romane, ITM, 
etc .

Art.28 - Activitatea de întreţinere si reparaţii:
• răspunde de menţinerea în funcţiune la parametrii tehnici proiectaţi , a utilajelor şi instalaţiilor 

tehnologice din dotarea Serviciului Public de Salubrizare Helegiu;
• elaborează graficul de opriri pentru revizii la utilajele şi instalaţiile tehnologice care determină 

întreruperea producţiei şi se supune aprobării conducerii Serviciului Public de Salubrizare Helegiu;
• urmăreşte şi răspunde împreună cu celelalte compartimente , de exploatarea construcţiilor în 

conformitate cu prevederile de proiecte , din caietul de sarcini şi din normele de întreţinere şi reparaţii urmărind 
să nu se efectueze nici o modificare la aprobările prevăzute de lege ;

• asigură şi răspunde de executarea în atelierele proprii sau prin colaborare cu alte unităţi specializate a 
lucrărilor de revizii şi reparaţii la maşinile , utilajele şi instalaţiile din dotarea Serviciului Public de Salubrizare 
Helegiu;

• răspunde de întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor şi controlează modul în care se realizează 
întreţinerea instalaţiilor din secţii;

• ia măsuri pentru prelungirea duratei de serviciu a fondurilor fixe , iar când acestea nu mai pot fi 
folosite în cadrul unităţii le comunică organului ierarhic superior în vederea transferului ; pentru fondurile fixe 
care nu-şi mai găsesc utilizare în economia naţională întocmeşte formele legale de scoatere din funcţiune şi 
după aprobare procedează la recuperarea pieselor şi subansamblelor provenite prin dezmembrare ;

• aplică normativele tehnice privind repararea mijloacelor fixe ;
• asigură recepţia maşinilor , utilajelor şi instalaţiilor din punct de vedere al realizării condiţiilor de 

siguranţă în funcţionare , pe baza documentaţiilor tehnice ale acestora ;
• elaborează programe anuale şi operative de întreţinere şi reparaţii , răspunde de respectarea cu stricteţe 

a acestora;
• stabileşte lucrările din programul anual de reparaţii care urmează să fie executate prin unităţi 

specializate;
• asigură încheierea contractelor cu agenţii economici de reparaţii specializate şi asigură predarea către 

executanţi a fondurilor fixe conform contractelor ;
• asigură dotarea sectoarelor cu scule , dispozitive şi maşini de transport şi ridicat;
• analizează operativ accidentele tehnice apărute la utilaje , stabileşte cauzele , efectele acestora şi 

răspunderile;
• ia măsuri operative pentru repunerea în funcţiune şi prevenirea avariilor;
• colaborează cu alte unităţi Ia eliminarea unor accidente tehnice la maşini , utilaje şi instalaţii şi 

repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a acestora ;
• răspunde de aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind instalaţiile sub presiune şi a mijloacelor de 

ridicat; ia măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate ;
• întocmeşte şi ţine la zi documentele de evidenţă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, precum şi 

documentele specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii.

ART 25.



Art.29
Asigurarea pieselor de schimb :

* stabileşte necesarul anual de piese de schimb pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii proprii şi îl transmite 
serviciului de aprovizionare;
* stabileşte piesele de schimb ce pot fi recondiţionate în condiţii de eficienţă economică şi siguranţă in 
funcţionare şi asigură recondiţionarea lor;
* stabileşte codurile (reperele) pentru piesele de schimb ce urmează a se aproviziona pe bază de comandă;
* urmăreşte sistematic comportarea în exploatare a principalelor piese de schimb utilizate la lucrările de 
întreţinere şi reparaţii proprii şi pe baza concluziilor desprinse ia măsuri de îmbunătăţire a modului de 
exploatare a maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor.

ART. 30
Inventarierea,casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar

* face propuneri de casare si întocmeşte documentele necesare pentru utilajele /autovehicolele/ mijloacele aflate 
in dotarea Serviciului Public de Salubrizare Helegiu si care au îndeplinit norma de casare ;
* face propuneri de dotare cu noi mijloace fixe a Serviciului Public de Salubrizare Helegiu si face justificările 
necesare in acest sens ;
*-comunica mijloacele fixe disponibile prin lipsa front lucru sau reduceri de activitati;
* întocmeşte situaţiile si dările de seama statistice solicitate de forurile îndrept.

Art. 31 -
Asigurarea cu materii prime , materiale si combustibil:

* identificarea, evaluarea si selectarea potenţialilor furnizori;
* identifica furnizorii de materiale , materii prime necesare;
*evalueaza furnizorii cu cel mai convenabil preţ, având în vedere şi celelalte condiţii de 
aprovizionare (distanţă , calitate , condiţii de plată etc ), completează chestionarul pentru evaluarea acestora;
* întocmeşte documentele justificative privind evaluarea furnizorilor conform cerinţelor specificate in 
instrucţiunile de lucru aplicabile;
* solicita acestora oferte de preţ pentru produsele ce pot fi furnizate;
* negocierea contractelor de furnizare;
* răspunde de contractarea materialelor ce nu se asigură pe bază de repartiţii , în care scop emite comenzi la 
fuApizori pentru încheierea cu aceştia a contractelor de livrare ;
* contractarea , respectiv procurarea materialelor necesare se face analizand ofertele de preţ de la mai mulţi 
furnizori conform cerinţelor legale .
*participă la soluţionarea neînţelegerilor precontractuale cu furnizorii şi sesizează organul ierarhic superior în 
termen legal, asupra obiecţiunilor nesoluţionate ;
* primeşte şi transmite comenzi de materiale cu specificaţii;
* asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materii prime , materiale , semifabricate , piese de schimb 
,carburanţi şi lubrifianţi pentru toate compartimentele de muncă , în vederea realizării ritmice a programelor de 
producţie , în care scop elaborează calcule de fundamentare a necesarului de aprovizionare ;
* îmbunătăţeşte şi corelează necesarul de aprovizionat cu programele de producţie şi de prestări servicii, având 
în vedere şi indicatorii aprobaţi pe linie de costuri şi eficienţă economică ;
* adaptează activităţile de aprovizionare în funcţie de modificările intervenite în programele de producţie şi de 
prestări de servicii;
* pe baza repartiţiilor primite , întocmeşte specificaţii de materiale pe care le înaintează la prefectură sau 
trimite comenzi direct la furnizori în vederea contractării ;
* răspunde de contractarea materialelor ce nu se asigură pe bază de repartiţii , în care scop emite comenzi la 
furnizori pentru încheierea cu aceştia a contractelor de livrare ;
* participă la soluţionarea neînţelegerilor precontractuale cu furnizorii şi sesizează organul ierarhic superior în 
termen legal, asupra obiecţiunilor nesoluţionate ;



* organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor aprovizionate : 
face propuneri privind componenţa comisiilor de recepţie ; ia măsuri pentru trimiterea de delegaţi la furnizori 
în vederea recepţiei produselor;
* ia măsuri pentru preîntâmpinarea formării stocurilor de materiale cu mişcare lentă sau fără mişcare şi pentru 
readucerea acestora la circuitul economic ;
* răspunde de gospodărirea judicioasă a materiilor prime , materialelor, combustibililor şi ambalajelor: pentru 
ambalajele în regim de restituire , ia măsuri pentru aducerea acestora în stare de funcţionare şi retumarea lor la 
producători sau furnizori;
* ia măsuri de eliminare a transporturilor în gol. a transporturilor neraţionale prilejuite de aprovizionarea 
unităţii cu materii prime , materiale şi combustibili;
* expedierea si urmărirea comenzilor de aprovizionare până la recepţia finala;
Rasistă la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor livrate de către delegatul furnizorului şi în cazul 
diferenţelor cantitative, calitative a produselor degradate, cu ambalaje degradate, nesigilate, propune 
convocarea comisiei de recepţie a materialelor, participă la întocmirea procesului verbal de constatare. îl 
semnează , îl înregistrează şi îl predă şefului Serviciului public de Salubrizare Helegiu.
* anunţă furnizorul prin fax sau pe bază de telegramă despre diferenţele cantitative, diferenţele calitative şi 
înaintează totodată un exemplar din procesul verbal de constatare în termen legal;
* justifică cu documente legale avansurile de trezorerie în termen legal, respectând prevederile legislaţiei in 
vigoare privind operaţiunile de casă;
* justifică cu documente legale plăţile compensatorii ale produselor ;
* execută şi alte sarcini la dispoziţia organelor de conducere ale primăriei din comuna Helegiu, cu respectarea 
regulamentelor în vigoare;
* controlează activitatea de aprovizionare cat si de depozitare si de transfer a materialelor către sectorul 
productiv in vederea punerilor acestora in opera;
* cooperează cu şefii serviciilor si a compartimentelor de activitate limitrofe.

Art.32
Tarife stabilite in colaborare cu Serviciul Buget Finanţe :

* răspunde de modul de stabilire a tarifelor din competenţa Serviciu! Local de Salubrizare Helegiu, precum şi 
de aplicarea întocmai a preţurilor şi tarifelor legale;
* face propuneri pentru extinderea metodelor modeme de determinare a tarifelor în vederea creşterii 
operativităţii şi eficacităţii în stabilirea acestora ;
* întocmeşte documentaţiile pentru propuneri de tarife la produsele noi , asigurând corecta determinare a 
costurilor, valorificarea maximă a rezervelor interne şi sporirea acumulărilor;
* răspunde de întocmirea corectă a documentaţiilor pentru stabilirea şi modificarea tarifelor;
* efectuează lucrările privind stabilirea limitelor maxime de preţuri din sectorul propriu , urmărind menţinerea 
nivelului de preţ;
* urmăreşte şi analizează evoluţia preţurilor, tarifelor şi acumulărilor cuprinse în ele la produse şi serviciile 
proprii şi prezintă conducerii propuneri de îmbunătăţire .

Art.33
Responsabilităţi în prevenirea si stingerea incendiilor

- acţionează pentru înlălurarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectarea normelor;
- aduce la cunoştinţă conducerii Serviciului Public Local de Salubrizare Helegiu situaţiile deosebite şi propune 
măsuri pentru soluţionarea lor;
- verifică modul de întreţinere şi funcţionare a maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, 
stingătoarelor şi celorlalte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor existente în dotarea Serviciului Public 
Local de Salubrizare Helegiu, precum şi cunoaşterea modului de folosire a acestora de către personalul 
desemnat;
- întocmeşte , în proiect, planul de apărare împotriva incendiilor şi îl supune spre aprobare.
- completarea şi actualizarea se face după fiecare control de prevenire executat de unitate ;
- verifică, potrivit sarcinilor primite de la conducerea Serviciului Public Local de Salubrizare Helegiu, 
respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi îndeplinirea măsurilor stabilite pentru asigurarea 
securităţii împotriva incendiilor în zilele de sărbătoare sau repaus;
- verifică cu prioritate, instalaţiile cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare existente în 
unitate. îndeosebi în punctele vulnerabile la incendii;



- acordă sprijin pentru organizarea PSI Ia locurile de muncă;
- elaborează tematica anuală de instruire periodică a personalului angajat şi după aprobarea ei de către 
conducerea Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, o difuzează la toţi factorii care asigură instruirea la locul 
de muncă;
- execută instructaj introductiv general cu personalul nou încadrat în unitate . face propuneri pentru materiale şi 
acţiuni instructiv-educative pentru protecţia şi securitate muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi participă 
la realizarea acestora, precum şi Ia instruirea şi testarea periodică a personalului asupra regulilor, atribuţiilor, 
măsurilor şi sarcinilor ce-i revin pe linie PSI/PM.
-participă la acţiunile de stingere a incendiilor izbucnite în unitate şi la înlăturarea urmărilor avariilor, 
exploziilor, accidentelor tehnice şi calamităţilor naturale, la stabilirea măsurilor de securitate PSI ce trebuie 
luate pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp şi în regim normal de funcţionare a instalaţiilor şi 
celorlalte evenimente produse.la întocmirea fişei de incendiu;

face propuneri pentru sancţionarea salariaţilor vinovaţi de nerespectarea măsurilor şi 
reglementărilor PSI/PM;
- colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 34
Responsabilităţi privind activitatea de întreţinere si reparaţii miiloace transport auto 

*întocmeşte planul de mentenanta (RT, RC, RK ) auto si utilaje anual pe tipuri de auto si utilaje , in funcţie de 
km , orele de funcţionare .
Aîntocmeşte documentaţiile de intrare si ieşire din RK a mijloacelor auto si transport;
■“întocmeşte si tine evidenta la zi a tuturor autovehiculelor si utilajelor din dotarea Serviciului Public de 
Salubrizare Helegiu prin dosare individuale , livretul fiecărui utilaj.
*deţine cărţile tehnice a tuturor mijloacelor din dotare ;
*face propuneri de modificări substanţiale Ia mijloacele auto si se îngrijeşte de obţinerea aprobărilor necesare si 
de modificare a taloanelor de înscriere in circulaţie si evidentele contabile;
*întocmeşte necesarul de piese de schimb auto pentru toate mijloacele auto si utilaje din dotare:
*face propuneri de constituire a comisiilor de constatare tehnica . comisii de recepţie a mijloacelor auto si 
utilaje noi, comisia de casare - de clasare a bunurilor si mijloacelor .
■“verifica încadrarea in normele de consum a parcului auto, face analiza lunara a consumurilor si propune 
masuri;
* fundamentează necesarul de carburanţi si lubrifianti pe baza normelor de consum, coeficienţii de utilizare a 
parcului auto si volumul de producţie planificat;
■“urmăreşte utilizarea raţionala a parcului auto- utilaje si se îngrijeşte de întreţinerea si repararea acestuia; 
■“îndruma si controlează evidenta ce se întocmeşte la nivelul coloanei;
*stabileşte necesarul mijloacelor auto si utilajelor de închiriat de la alte unitati , contrasemnează bonurile 
confirmate de şefii de sectoare , verifica si certifica facturile de decontare a prestaţiilor de transport;
*intocmeste situaţiile si dările de seama statistice solicitate de forurile in drept;
“întocmeşte notele de constatare tehnica la defecţiunile mijloacelor auto si de transport;
* centralizează graficele de revizii si reparaţii planificate la auto -utilajele din toate sectoarele de activitate , 
controlează respectarea acestora ; face propuneri de imbunatatire a muncii in acest domeniu;
“acorda asistenta tehnica de specialitate echipelor de reparaţii , intervenţii la unele defecţiuni de complexitate 
mai mare.
* face propuneri de comenzi pentru reparaţii prin alte societăţi a mijloacelor auto si utilajelor.



- Asigura pentru mijloacele de transport auto: licenţe, asigurări. înmatriculări, radieri
- Urmăreşte si programează autovehicolelor din direcţie pentru efectuarea inspecţiilor tehnice;
- Face propuneri pentru obţinerea de atestate pentru şoferii care potrivit legii sunt obligaţi sa deţină acest 
atestat;
- Urmăreşte si controlează activitatea de transport mărfuri generale . periculoase acolo unde este cazul;
- Răspunde de înmatricularea , radierea si asigurarea auto a autovehiculelor din cadrul Serviciului Public 
de Salubrizare Helegiu;
- Urmăreşte si verifica licenţele de transport pentru mărfuri generale , periculoase si persoane din cadrul 
Serviciului;
- întocmeşte situaţiile si dările de seama statistice solicitate de forurile in drept.

Art. 35

A. POZIŢII IN CADRUL STRUCTURII
Art,36
Conform structurii organizatorice Serviciul Public de Salubrizare Helegiu este subordonat 

Consiliului Local al comunei Helegiu .

Art. 37
B. ATRIBUŢII. RESPONSABILITĂŢI

Principalele atribuţii si responsabilităţi sunt:
- Nominalizarea lucrărilor ce urmează a se executa în cadrul indicatorilor programaţi;
- Pregătirea tehnică a executării producţiei;
- Programarea şi lansarea producţiei;
- Organizarea producţiei şi a muncii;
- Asigurarea cu personal şi calificare profesională a acestuia;
- Asigurarea cu materiale , combustibil şi energie ;
- Urmărirea producţiei;
- Controlul realizării sarcinilor ;
- Protecţia muncii.

Art.38
Primirea nominalizării lucrărilor ce urmează a se executa în cadrul indicatorilor 

programaţi :
*stabileşte unele detalii legate de condiţii de lucru ;
Acooperare pe linia asigurării cu utilaje , mijloace de transport şi asigurarea unor materiale deficitare etc.

Art.39 - Pregătirea tehnică a executării producţiei :
~ întocmeşte la nivelul serviciului un grafic de conducere a serviciului ;
~ stabileşte termenele de asigurare cu materii prime şi materiale , precum şi pentru utilaje şi mijloace de 
producţie în strânsă legătură cu ciclurile şi termenele de execuţie ;
~ ia măsuri de asigurarea lucrărilor cu utilaje şi maşini pentru mecanizarea unor operaţii sau procese de 
muncă în vederea creşterii productivităţii muncii.

Art.40
Programarea si lansarea producţiei;

> pe baza programelor de producţie şi a programului de pregătire tehnică , întocmeşte programe 
operative , pe grupe de producţie de operaţii cu asigurarea realizării programelor stabilite la nivelul 
serviciului de producţie.



Art.41
Organizarea producţiei si a muncii :

- răspunde de crearea la fiecare loc de muncă a condiţiilor lehnice şi organizatorice prevăzute in documentaţia 
care a stat la baza stabilirii normelor şi normativelor de muncă:
- propune şi colaborează Ia întocmirea normelor locale şi după aprobare ia măsuri de aplicare întocmai a 
acestor norme ;
- răspunde de utilizarea raţională a forţei de muncă şi ia măsuri de raţionalizare a muncii administrative şi de 
birou ;
- răspunde de acordarea asistenţei tehnice corespunzătoare pe toate punctele de lucru ; de întărirea ordinei şi 
disciplinei la fiecare loc de muncă ;
- asigură introducerea metodelor şi tehnicilor modeme de observare , înregistrare şi analiză a timpului de lucru 
pe baza datelor deţinute propune măsuri de îmbunătăţire a normelor de muncă şi a normativelor de personal;
- participă la activitatea de normare operativă a muncii, de aplicare riguroasă a normelor de muncă şi de 
urmărire permanentă a modului de îndeplinire a acestora de către muncitorii din subordine ;
-adoptă măsuri pentru eliminarea cauzelor care determină nerealizarea normelor de muncă sau depăşirea 
exagerată a acestora ;
- răspunde de aplicarea formelor de salarizare stabilite de conducerea Serviciului Public de Salubrizare 
Helegiu;
- urmăreşte corecta aplicare a elementelor sistemului de salarizare , corelând în permanenţă categoriile de 
încadrare ale muncitorilor cu categoriile lucrărilor;
- participă la elaborarea de propuneri de completare sau modificare a indicatoarelor tarifare şi a listelor de 
lucrări necalificate;
- întocmeşte programarea concediilor de odihnă ţinând seama de necesităţile de producţie şi interesele 
personalului cu respectarea normelor legale ;
- pe baza probei de lucru stabileşte provizoriu categoria de încadrare a muncitorilor noi angajaţi şi participă la 
negocierea salariilor de încadrare ;
- avizează cererile de promovare în categorii a muncitorilor din formaţii şi participă în comisia de examinare;
- urmăreşte şi răspunde de corecta înregistrare în foile colective de prezenţă a timpului efectiv lucrat;
- verifică întocmirea în foile de lucru a cantităţilor de lucrări executate a operaţiunilor efectuate din procesul 
tehnologic şi din consumul de manoperă aprobat;
- asigură respectarea disciplinei şi răspunde de folosirea completă şi productivă a zilei de muncă de către 
muncitorii Serviciului Public de Salubrizare Helegiu;
-analizeaza situaţia locurilor de munca care au dreptul la acordarea sporurilior pentru condiţii deosebite de 
munca si face propuneri corespunzătoare.

Art.42
Asigurarea cu personal si calificarea profesionala a acestuia.

> Asigura respectarea disciplinei tehnologice si folosirea integrala a timpului de lucru, intarirea ordinii si 
disciplinei la fiecare loc de munca:

> Asigura ridicarea continua s pregătirii profesionale a personalului din compartimentul de munca, in 
stransa concordanta cu cerinţele progresului tehnic, cu gradul ridicat de tehnicitate al maşinilor si utilajelor, 
precum si a regulilor de manipulare, transport si depozitare a materiilor prime si combustibililor.

> asigură instruirea muncitorilor , formaţiilor de lucru în vederea însuşirii procedeelor avansate de muncă 
realizate de muncitorii fruntaşi şi crearea condiţiilor pentru aplicarea acestora ;

> sprijină ridicarea nivelului de calificare profesională a muncitorilor, acordând o atenţie deosebită tinerilor 
muncitori, repartizându-i pe lângă muncitorii cel mai bine pregătiţi, urmărind îndeaproape mersul pregătirii 
acestora;
> urmăreşte şi răspunde de realizarea programului de perfecţionare a pregătirii profesionale a tuturor 
categoriilor de personal din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu.



Art.43
Asigurarea cu materiale combustibil si energie :

- întocmeşte şi fundamentează necesarul de materiale şi combustibil în funcţie de lucrările pe care le are de 
executat şi înaintează la timp acest necesar către compartimentul funcţional care se ocupă cu probleme de 
aprovizionare ;

- colaborează îndeaproape cu compartimentul de aprovizionare. în scopul asigurării tuturor materialelor în 
cantităţile şi calităţile impuse de contracte şi de procese tehnologice :

- urmăreşte zilnic sosirea materialelor necesare realizării sarcinilor de producţie planificate :
- participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime aprovizionate ;
- urmăreşte permanent şi ia măsuri corespunzătoare ca locurile de muncă să tle asigurate cu materii prime , 

materiale şi combustibil, cu documentaţii, scule şi dispozitive necesare executării lucrărilor şi realizării ritmice 
a producţiei;

- răspunde de introducerea în procesele de producţie a tuturor materialelor comandate , urmărind 
preîntâmpinarea formării stocurilor cu mişcare lentă sau fără mişcare ;

- răspunde de gospodărirea raţională a combustibililor şi energiei în cadrul Serviciului Public de Salubrizare 
Helegiu şi la toate locurile de muncă şi de încadarea în normele de consum aprobate , cu respectarea strictă a 
prevederilor programului maşinilor şi utilajelor, precum şi a regulilor de manipulare , transport şi depozitare a 
materiilor prime şi combustibililor;

- asigură instruirea muncitorilor , formaţiilor de lucru în vederea însuşirii procedeelor avansate de muncă 
realizate de muncitorii fruntaşi şi crearea condiţiilor pentru aplicarea acestora ;

- sprijină ridicarea nivelului de calificare profesională a muncitorilor, acordând o atenţie deosebită tinerilor 
muncitori, repartizându-i pe lângă muncitorii cel mai bine pregătiţi, urmărind îndeaproape mersul pregătirii 
acestora;
- urmăreşte şi răspunde de realizarea programului de perfecţionare a pregătirii profesionale a tuturor 

categoriilor de personal din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu.

Art.44
Urmărirea producţiei:

- răspunde de realizarea ritmică şi integrală a programului valoric de producţie şi în unităţi fizice ;
- asigură respectarea programelor şi graficelor de execuţie ;
- urmăreşte şi răspunde de folosirea raţională a resurselor materiale şi umane (utilaje), materiale , combustibil, 
energie şi forţă de muncă ) şi ia măsuri de îmbunătăţire a folosirii acestora;
- ia măsuri pentru asigurarea aprovizionării locurilor de muncă, în conformitate cu graficele stabilite şi propune 
soluţii privind înlocuirea materialelor deficitare ;
- asigură folosirea completă a capacităţilor de producţie , utilizarea cu randament maxim a utilajelor ,maşinilor; 
prevenirea şi eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora ;
- urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de muncă pe fiecare muncitor şi pe întreaga formaţie şi a tuturor indicatorilor 
(muncă şi salarii , costuri , etc.) şi raportează operativ către compartimentele funcţionale stadiul de realizare a 
indicatorilor respectivi , explicând eventualele cauze ale nerealizării indicatorilor programaţi;

Art.45
Controlul realizării sarcinilor:

*asigură aducerea la cunoştinţă întregului personal muncitor a sarcinilor ce le revin ;
* elaborează împreună cu celelalte compartimente propuneri de măsuri pentru îndeplinirea acestor sarcini şi 

urmăreşte realizarea lor în termen ;
* controlează şi răspunde de modul în care muncitorii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Helegiu 

aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin ;
*se ocupă de rezolvarea tuturor propunerilor şi problemelor ridicate de personalul muncitor din cadrul 

Serviciului Public de Salubrizare Helegiu.



Art.46
Protecţia muncii :

> Poartă răspunderea pentru desfăşurarea activităţii de producţie în deplină securitate şi pentru realizarea 
integrală a măsurilor de proiecţia muncii. In acest scop :
- asigură şi răspunde de instruirea personalului muncitor pentru respectarea normelor de tehnica securităţii 
muncii şi supraveghează aplicarea strictă a reglementărilor privind protecţia muncii, a regulilor de igienă a 
muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor ; repetarea periodică a instructajului şi verificarea însuşirii 
cunoştinţelor de către membrii formaţiilor;
- execută instructajul lunar ia locul de muncă pe linie de protecţia muncii : completează şi ţine la zi fişele 
de instructaj, execută instructajul la schimbarea locului de muncă ;
- asigură dispozitive de securitate a muncii şi echipamentul de protecţie prevăzut în normele specifice 
fiecărui loc de muncă ;asigură afişarea instrucţiunilor şi planşelor privind securitatea şi protecţia muncii la 
toate locurile de muncă şi a indicatoarelor de avertizare a locurilor periculoase;
- urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor prevăzute 
în programele întocmite la nivelul unităţii;
- dispune oprirea lucrului în caz de pericol pentru securitatea muncii cu anunţarea organului sau şefului 
ierarhic superior; interzice participarea la lucru a muncitorilor în stare de ebrietate . oboseală, bolnavi sau 
fără echipament de lucru corespunzător;
- ia măsuri pentu îmbunătăţirea continuă a condiţiilor igienico-sanitare ale muncii şi înlăturarea factorilor 
vătămători ; sesizează cauzele care duc la poluarea mediului înconjurător acţionează pentru prevenirea 
acestora, precum şi pentru preîntâmpinarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
- acordă primul ajutor în caz de accident, anunţă imediat serviciul organizarea producţiei şi a muncii şi 
conducerea unităţii, înlătură cauzele generatoare de pericol pentru securitatea muncii;
- propune instrucţiuni de proiecţia muncii specifice locurilor de muncă pe care le înaintează pentru avizare 
la serviciul organizarea producţiei şi a muncii ; face propuneri pentru modificarea sau completarea 
normelor departamentale de protecţia muncii ca urmare a introducerii unor noi procese tehnologice , 
instalaţii, utilaje sau lucrări şi servicii noi;
- participă la cercetarea cauzelor accidentale de muncă , mortale şi colective , produse în compartimentul 
său sau în formaţia sa şi răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării accidentelor de 
muncă;
- stabileşte împreună cu compartimentele interesate , locuri de muncă pentru care, potrivit legii, se acordă 
sporuri de toxicitate şi program redus de muncă şi le propune pentru aprobare la Consiliul Local după care 
urmăreşte acordarea acestora.

CAPITOLUL IX 
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 47. - încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 48. - Potrivit prevederilor art.47 din Legea nr.51/2006;
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor 

aferente sistemelor de utilităţi publice.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

• încălcarea de către operator a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale, inclusiv a 
regulamentelor-cadru ale serviciului, stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi 
nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;
• refuzul operatorului de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare competente datele şi 
informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii necesare desfăşurării 
activităţii acesteia;



(3) Constituie contravenţie şt se sancţionează cu amendă de Ia 30.000 lei la 50.000 lei următoarele
fapte:

a) retuzul operatorului de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute
prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea
acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;
furnizarea/prestarea serviciului fără licenţă eliberată potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare sau cu licenţă a 
cărei valabilitate a expirat;

(4) Constituie contravenţie şt se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele 
fapte:

c) refuzul operatorului de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute
prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea
acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

d) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;
e) furnizarea/prestarea serviciului fără licenţă eliberată potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare sau 

cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;
0 practicarea unor tarife mai mari decât cele aprobate de către Consiliul Local Helegiu, în baza 

metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;
g) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului public fără 

respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit 
legii;

f) nerespectarea de către operator a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, 
a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului.

(5) Consiliul Local Helegiu poate stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (l)-(4), care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice.

Art. 49.
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezentul Regulament şi aplicarea 

sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Primarului, potrivit competenţelor
stabilite prin Legea nr.51/2006.

(2) In vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art.50, reprezentanţii împuterniciţi prevăzuţi 
la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi

în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi 
determinări.

(3) Atât operatorul, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi 
documentele cu privire Ia direcţie.

(4) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.
(5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute Ia art.241 se completează cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.



CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art.50
Serviciul Public de Salubrizare Helegiu administrează bunurile încredinţate de 

Consiliul Local Helegiu.
In cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, 

creditorii nu pot cere executarea silită asupra bunurilor proprietate publică aflate în administrarea acestuia, ele 
fiind inalienabile, indescriptibile şi insesizabile şi asupra lor nu se pot stabili garanţii neaflându-se în circuitul 
civil.

Art. 51
Reglementările din prezentul regulament se vor corela în permanenţă şi se vor întregi cu toate 

prevederile legale în materie, cu prevederile regulamentului de ordine interioară , în măsura în care nu sunt 
incompatibile cu specificul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice publice .

Art. 52.
Desfăşurarea de activităţi care nu intră în sfera atribuţiilor de serviciu, stabilite prin 

prezentul regulament a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al 
comunei Helegiu şi a Caietului de sarcini, dispoziţie a Primarului sau Hotărâre a Consilului Local Helegiu, 
constituie abatere şi se sancţionează conform legii.

Art.53.
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare de la data aprobării 

prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau.
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REGULAMENT 
al serviciului de salubrizare 

a localităţii Helegiu, judeţul Bacau

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare 
ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a comunei
Helegiu. denumit în continuare serviciu de salubrizare. înfiinţat şi organizat la nivelul comunei
Helegiu, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor
economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Helegiujudetul Bacau.

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de
salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului 
de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi
utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea.
exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu
urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorul serviciului de salubrizare, se va conforma prevederilor prezentului
regulament.

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au
caracter minimal. Consiliul Local al comunei Helegiu , poate aproba şi alţi indicatori de
performanţă sau condiţii tehnice pentru senviciul de salubrizare, pe baza unor studii de
specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

(6) In comuna Helegiu din judeţul Bacau, operatorul serviciului de salubrizare
este Primăria comunei Helegiu prin «Serviciului Public de Salubrizare Helegiu»,
organizat ca serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al comunei
Helegiu, judeţul Bacau, denumit în continuare operator.

ART. 2
Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare;

• 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:



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

• 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:
• 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. I la Legea nr. 21 l/20l I privind regimul deşeurilor, 

republicată;
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. 21 l/20l 1. republicată;
4.5. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 republicată;
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. I 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. 856/2002Drivind 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. I la Legea nr. 21 l/20l l. republicată;
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. I la Legea nr. 21 l/20l 1. republicată;
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 Leaea nr. 211/2011. republicată;
4.29. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011. 

republicată;



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;

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;

4.38. reciclare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 republicată;
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;
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. I la Legea nr. 211/2011 republicată;
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

(D 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 
localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare 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) staţii de transfer;
c) staţii de tratare mecano-biologică;
d) staţii de producere compost;
e) staţii de sortare;
f) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;
g) depozite de deşeuri;
h) incineratoare.

ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă, din caietul de 
sarcini al serviciului şi Hotărârea de dare în administrare, aprobate de Consiliul Local ai comunei Helegiu.

SECŢIUNEA a 2-a
Accesul la serviciul de salubrizare
ART. 7

(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei Helegiu, au garantat dreptul de 
beneficia de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, Ia 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 autorităţea administraţiei publice locale a comunei Helegiu, cu excepţia cazurilor de 
forţă majoră care vor fi menţionate în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECŢIUNEA a 3-a
Documentaţia tehnică
ART. 8
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru operatorul care asigură serviciul 

de salubrizare, menţionat la art. I alin(6).
(2) Regulamentul 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) Operatorul serviciului de salubrizare desemnat de către autoritatea publică locală va avea şi va 

actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente:
a) actele de proprietate;
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/fumizorilor 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) In timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără 
avizul acestuia.

ART. 11
(1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul public de 

salubrizare, precum şi operatorul desemnat conform prevederilor legale de autoritatea public locală, are 
obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin, (l), 
organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.



(2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale sau 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) In 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 tehnică-administrativă.

(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 I
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 unităţilor administrativ-teritoriale 
şi transportate ia 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 deşeuri le 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 publice locale a comunei Helegiu, 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 a comunei Helegiu aprobă/instituie tarife/taxe 
de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii.

ART. 17

(D 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 a 
comunei Helegiu, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi asigurate de către autoritatea administraţiei 
publice locale/operatorul de salubrizare.

(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.

(3) In vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, 
conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului sau a autorităţii administraţiei 
publice locale, după caz. 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. 
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) In 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 autorităţii 
administraţiei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate 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) In funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de 
salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează 
astfel:

a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:

1. resturi de came 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.

b) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip:

1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;
2. resturi de pâine şi cereale;
3. zaţ de cafea/resturi de ceai;
4. păr şi blană;
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mârunţite;
6. coji de ouă;
7. coji de nucă;
8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
9. rumeguş, fân şi paie;
10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mârunţite, flori);
11. plante de casă;
12. bucăţi de lemn mârunţit;
13. ziare, hârtie, carton mârunţite. umede şi murdare.
c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mârunţite. se colectează în recipiente de culoare 

albastră;
d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;
e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de 

culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică.

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 pe săptămână.

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvenţe de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată pe saptamana;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale;



1. zilnic, în perioada l 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 l octombrie- 31 martie.

ART. 22
(D 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 igienico-sanitare 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) In 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) In 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 fiecare unitate administrativ-teritorială 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 ia 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) In 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. (I) 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 a comunei Helegiu are 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.
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.



(6) Consiliul Local al comunei Helegiu 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.

(7) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, 
autoritatea administraţiei publice locale 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.

(8) 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 apelor uzate a 
localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie.

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) In 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-cadru;



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 are 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.

f
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) In 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.



(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.

ART. 35

SECŢIUNEA a 3-a
Maturatul, 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 comunei Helegiu, 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) In 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 fl 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 l aprilie până la l octombrie, perioadă ce poate 

fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale a comunei Helegiu, 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
Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de 
măturare şi curăţare a rigolelor.



(1) 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.

(2) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete 
şi la o temperatură exterioară de cel puţin 7C.

(3) 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.

(4) 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.

(5) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale a Comunei Helegiu despre 
toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare.

(6) 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.

(7) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul 
median al străzii.

f
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 localiităţii sau din apele de 
suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2) In 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) In 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 autoritatea 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. 
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 l 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 Comunei Helegiu 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 va 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.



(1) In 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) In 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 în sistemul de canalizare.

ART. 47

ART. 48

(1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din comuna Helegiu 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 comunei Helegiu, 
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 flecare 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 Ia 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) Autoritatea administraţiei publice locale a comunei Helegiu 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 respectivă, căzută 
pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul talazului 
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 al comunei Helegiu, 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 comunei Helegiu, va lua măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea poleiului şi înzăpeziră străzilor din cadrul localităţii, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor 
împotriva degradării, în perioada de dezgheţ.

ART. 51
(1) Imprăştierea 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 Ia 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 mal 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 a comunei Helegiu.



ART.52

Autoritatea administraţiei publice locale, are 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
Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

ART. 53
Autoritatea administraţiei publice locale a comunei Helegiu. 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. 56 şi 57.

ART. 54
(1) In vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, operatorul 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 şl juridice;
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 administrativ-teritorială 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 administrativ-teritoriale;

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) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţii de proprietari/Iocatari, 
după caz, pentru spaţiile deschise din proprietatea acestora. în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie 
cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare:

d) 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 de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice 
locale;

e) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de 
proprietari/Iocatari, 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 de către 
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;

f) 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 aie 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.
c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii 
de aprobare adoptate de consiliul local.

(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. 55
(1) Dezinsecţia se efectuează în:
a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;
c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alt asemenea) ale 

persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/Iocatari:
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; spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale 
operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/Iocatari, terenuri ale 
instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);



e) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă. canalizare, alimentare cu energie 
termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;

f) metrou: spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului;
g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip 

condominiu;
h) subsoluri umede sau inundate;
i) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, staţii 

de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
j) 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) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de 

sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;
c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
d) mijloace de transport în comun;
e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;
f) 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. 56

(1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:
a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine 

şi canale aferente reţelelor edilitare;
b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor, 

inclusiv metrou.
(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.



ART.57

Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:
• 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;
• pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte 

ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
• 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;
• pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru 

stingerea unui focar,

ART. 58
Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
ART. 59
Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi 

avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

ART. 60

(D 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 se prestează numai 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-teritorialâ, 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.

ART.61
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 
mass-media, 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. 62
In 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. 63
(1) In 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 l
Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 64
(1) Operatorul 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) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să înfiinţeze sistemele 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. 65
Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:
a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;
b) regulamentului serviciului de salubrizare;
c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.



ART.66
Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat 

de autoritate administraţiei publice locale a comunei Helegiu, determinat în conformitate cu normele 
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

b) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
c) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului 

contractual;
d) să aibă exclusivitatea prestării serviciuiui de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale a comunei Helegiu pentru care are hotărâre de dare în administrare;
f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale a comunei Helegiu;
g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, tară 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.

<

ART.67
Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele obligaţii:
a) să ţină gestiunea separată pentru flecare 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-cadru, 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 a comunei 
Helegiu pentru care are hotărâre de dare în administrare, 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 ia zi, împreună cu autoritate administraţiei publice locale, 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 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- 

cadru;
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 ia sesizare;
p) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;
q) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiiior, având un program de funcţionare 

permanent;
r) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se 

impun. In 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 potentului. La sesizările scrise operatorui are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de 
zile de la înregistrarea acestora;

s)să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţiior competente situaţia conform 
reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

ART. 68
(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. 69
Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu. serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului/contractului- 

cadru 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 operatori 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;
să sesizeze autorităţilor administratei 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-cadru, 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 operator. 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.

i
ART. 70
Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului regulament 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/asociaţia de dezvoltare intercomunitară 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 

dejoacă pentru copii şi în alte locuri publice.

CAP. IV
Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate

ART. 71
(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract 

cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate.
(2) In 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) In 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. 72
(1) In vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a 

deşeurilor menajere şi similare provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii 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. 73
(l) 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.

ART. 74
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. 75
(1) Consiliul Local al comunei Helegiu, 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, după caz.

(3) Autoritate administraţiei publice locale este responsabilă de stabilirea nivelurilor de calitate a 
indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea 
ţintelor/obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale, 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.76
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ:
b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;
c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanentă ia 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. 77

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;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă:
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor.

ART. 78
In 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 utiiizatorilor;
e) înregistrarea activităţiior privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor 

efectuate;
Oînregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

ART. 79
In 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 Ia 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 sau în contractele de delegare a gestiunii;



d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a 
gestiunii;

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
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 80
(1) Consiliul Local al comunei Helegiu va aproba printr-o hotărâre ulterioară care sunt contravenţiile la 

prezentul regulament şi ce sancţiuni vot fî aplicate pentru operatorii şi utilizatorii care săvârşesc astfel de 
contravenţii.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din 
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

ART. 81
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va 

monitoriza aplicarea prevederilor regulament-cadru.

ART. 82
Prevederile prezentului regulament vor fî actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, 

tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.

STOICA NELU
CONTRASEMNEAZĂPREŞEDINTE DE ŞEDINŢA.
SECRETAR COMUNA
MARIANASPIRIDON



Anexa nr. 6 LA HOTARAREA nr.31/13.07.2018

CAIET DE SARCINI 
al serviciului de salubrizare 

comuna Hclegiu, judeţul Bacau

CA IM
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

salubrizare, 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 organizat în gestiune 
directă.

In comuna Helegiu din judeţul Bacau, operatorul serviciului de public de salubrizare
este Serviciul Local de Salubrizare Helegiu, organizat ca serviciu cu personalitate juridică în
subordinea Consiliului Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau, denumit în continuare operator.

ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor specifice 

serviciului de salubrizare a comunei Helegiu şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Activităţile specifice serviciului de salubrizare care fac obiectul gestiunii directe sunt:

• 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;

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

• 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;
• dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

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, conform anexe.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, Ia 
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/activităţilor publice de salubrizare din Comuna Helegiu, judeţul Bacau şi care sunt 
in vigoare.



Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale 

ART.6
Operatorul serviciului de salubrizare 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 de dare în
administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, 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;
0 prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale 

pentru care are hotărâre de dare în administrare, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi
lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare;

hjdotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 
etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

ijînlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşaţi; 
jjelaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 
kjrealizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţii lor şi de rezolvare operativă a 

acestora;
Ijevidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

mjţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 
competente, conform reglementărilor în vigoare;

njpersonalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin hotărârea de dare în 
administrare;

ojconducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
intervenţie;

pjdotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 
condiţiile stabilite prin hotărârea de dare în administrare;

q) condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

ART.7
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 

serviciului de salubrizare al comunei Helegiu.

ART.8
Programul Lucrărilor de investiţii se supune anual spre a fi aprobat de Consiliul Local al comunei 

Helegiu.
Finanţarea lucrărilor se asigura, după caz, din următoarele surse : 

fonduri proprii ale Consiliului Local Helegiu 
fonduri externe
Investiţiile de orice natură şi din orice surse de finanţare se vor realiza în conformitate cu 

legislaţia incidenţă în domeniu.



CAP. III
Serviciul de salubrizare

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, pentru 
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

ART.9
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al 

deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia 
celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Helegiu, care are 
în componenţă următoarele sate:

Helegiu -1053 locuitori
Bratila - 2016 locuitori
Deleni - 1503 locuitori
Dragugesti - 1904 locuitori

TOTAL: 6476 locuitori.

Nr. total de gospodarii - 2854 din care :
Helegiu- 435 
Bratila- 859 
Deleni- 729 
Dragugesti-834

ART. 10
Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 6476 locuitori înregistraţi, inclusiv 

flotanţii, din care 2854 cu gospodării individuale, 15 instituţii publice şi 54 agenţi economici, conform 
anexei nr.2.(numărul de persoane de la care se efectuează colectarea este de 2950).

ART. 11
Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri 

defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în tabelul nr. 1 la
prezentul caietul de sarcini.

ART. 12
Graficul de colectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi 

utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în tabelul nr.2 la prezentul 
caietul de sarcini.

ART. 13
Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat în

tabelul nr.3 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 14
Transportul deşeurilor menajere
Deşeurile municipale se transportă cu 2 autospeciale compactoare, folosindu-se la maximum 

caaacitatea de încărcare.
- autospecialele vor avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe

drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, vor fi compatibile cu
tubul recipientelor de precolectare, benele de încărcare vor fi etanşe şi se vor personaliza cu o
injcripţie vizibilă pe cel puţin două laturi ale sale şi nu mai mică de 1 m".

- autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agăţare pentru transportul lopeţilor sau a altor 
unelte utilizate la curăţarea punctului de lucru.

- deplasarea de la zona de lucru către depozit se efectuează pe cel mai scurt traseu admis, fără 
sUţionări intermediare.



- flecare autogunoieră va deţine licenţă de execuţie emisă de Ministrul Transporturilor. 
Construcţiilor şi Turismului.

- prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi. iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza. 
sau pe timp de noapte, doar cu acordul utilizatorului.

Condiţii de calitate
Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale al utilajelor şi 

echipamentelor pentru colectarea, şi transportul deşeurilor solide, în funcţie de cantitatea de lucrări 
estimate, având în vedere respectarea cu stricteţe a graficului de ridicare stabilit cu utilizatorul.

Tehnologii
Operatorul va respecta fişele tehnice de operaţii privind 

funcţionare a prestaţiei de colectare şi transport al deşeurilor solide cu 
din dotare şi asigurarea unui coeficient optim de utilizare a acestora.

ART. 15
Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 
executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu 
contractuale:

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 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 administraţiv-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 

serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient.

SECŢIUNEA a 2-a
Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

ART. 16
Operatorul are permisiunea de a desfăşură activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a 

căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Helegiu, judeţul Bacau.

ART. 17
Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt toate cele prezentate in tabelul nr.4 

la prezentul caiet de sarcini.

ART. 18
Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cele 

prezentate in tabelul nr.4 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 19
Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt toate cele prezentate in tabelul nr.4 la 

prezentul caiet de sarcini.

municipale, inclusiv a 
regim special, se va

respectarea prevederilor

tehnologia de organizare şi 
punerea în valoare a utilajelor



ART. 20
Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel 

încât să se realizeze;
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
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 .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 stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit,

pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
ijreînnoirea 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 serviciului 

de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

f
SECŢIUNEA a 3-a
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune

timp de polei sau de îngheţ.

ART. 21
Operatorul are permisiunea de a asigura activităţile de curăţare şi de transport al 

căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în 
în aria administrativ-teritorială a comunei Helegiu din judeţul Bacau.

ART. 22
Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt cele prezentate in tabelul nr.4 la

prezentul caiet de sarcini.
ART. 23
Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a 

îngheţului sunt cele din tabelul nr.4 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 24
Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 31 martie întreaga cantitate de

materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului.
ART. 25
Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în

fiincţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu 

respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii Ia cerinţele beneficiarilor;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea Ia zi a documentelor cu privire Ia prestarea serviciului;
0 respectarea regulamentului 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 curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru 

prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

a acestora pe

zăpezii de pe 
condiţiile legii,



i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii in vederea descărcării în locurile care 
iu fost autorizate în acest scop;

j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii poleiului 
de pe căile publice;

k) reînnoirea parcului auto. în vederea creşterii ellcienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;

l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului 
de salubrizare;

m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient. _

&
SECŢIUNEA a 4-a
Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 
echipamente, electrice şi electronice etc.)

ART. 26
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport, depozitare şi 

valorificare a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria 
administrativ- teritorială a comunei Helegiu.

ART. 27
Punctele special amenajate pentru colectarea deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, 

instituţii publice şi agenţi economici sunt specificate în anexa nr. 13 (tabelul nr. 19).
ART. 28
Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se 
realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;

b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la 
data şi intervalul orar stabilit;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;
d) controlul calităţii serviciului prestat;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
0 respectarea regulamentului 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 cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria

administrativ-teritorială încredinţată;
i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul .serviciului

de salubrizare;
j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 3-a 
Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

ART. 29
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în 

condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Helegiu, judeţul Bacau.



ART. 30
Arestarea activităţilor de dezinsecţie. dezinfecţie şi deratizare se va executa astfel încât să se 

alizeze:
a) continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor 

contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii;
0 prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;
g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în 

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului 

de salubrizare;
i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient.

CAP. IV Condiţii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare
1. CONDIŢII TEHNICE

Serviciile publice de salubrizare a localităţilor trebuie să asigure prestarea serviciului în regim 
de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice 
specifice fiecărei activităţi

2. OBIECTIVE DE EXPLOATARE
Obiectivele pe care trebuie să le asigure serviciul de salubrizare care fac obiectul hotărârii de 

dare în adminsitrare, sunt următoarele:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor
- promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor specifice serviciului de salubrizare
- dezvoltarea durabilă a serviciilor
- protecţia mediului înconjurător, cu evidenţa măsurilor de protecţie a mediului pe 

etape de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii 
Europene

3. OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC
Serviciul public de salubrizare va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai 

bun pe perioada de derulare a serviciului
Structura şi nivelul tarifelor practicate vor refleca costul efectiv al prestaţiei în 

conformitate cu prevederile legale.
4.0BIECTIVE DE MEDIU

- pe perioada desfăşurării serviciului, operatorul va respecta condiţiile impuse de 
Autorizaţia de Mediu.

- Operatorul va implementa condiţiile ce se stabilesc prin actele normativele emise de 
autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele 
de mediu.

CAP. V Dispoziţii finale

Art. 31 Condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale, pentru realizarea serviciului 
public de salubrizare în gestiune directă în comuna Helegiujudetul Bacau.

Art. 32 Operatorul are exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii de pe 
raza comunei Helegiu.



TABELUL NR. 1. LA CAIETUL DE SARCINI

LISTA AGENŢILOR ECONOMICI DIN 
COMUNA HELEGIU

Nr.
crt

Denumire societate CUI Adresa

1. Ii MUNTEANU GHEORGHE 30850313 Str. Preot Constantin Badiu Nr. 84
2. GEO&BYA 22379445 Str. Preot Constantin Badiu Nr.
3. IF GRECU NICOLETA 21868052 Str. Preot Pahomie Nr. 62
4. ISTUDOR ANDREI 21028446 Str. Alexandru Ioan Cuza Nr.63
5. SC CRISRAD 16297838 Str. Preot Constantin Badiu Nr. 13
6. 1F ARDELEANU GHEORGHE 10402110 Str. luga Voievod Nr. 63
7. SC NELFLOR 3202195 Str. Invatator Dontu Ioan 159
8. SC NELFLOR 3202195 Str. Invatator Dontu Ioan 161
9. IF PAVAL GHEORGHE 20251783 Str. Preot Pahomie Nr. 212
10. SC TRANSPATRON 8520750 Str. Invatator Dontu Ioan58
11. SC TRANSPATRON 8520750 Str. Invatator Dontu Ioan226
12 SC MINIMAL 957815 Str Invatator Dontu Ioan
13 PF ISTUDOR MARIANA 11440856 Str. Balan Nr.75
14 II PIRJOL ANCA 31419000 Str. Preot Pahomie Nr. 141
15 SC SOMAROLI 17301245 Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 62
16 SC IULDIA IMPEX 24816112 Str. Invatator Dontu Ioan52
17 SC IULDIA IMPEX 24816112 Str. Busuiocilor
18 II GURAMBA FLORIN 30030070 Str. Preot Pahomie Nr. 99
19 II VATAMANU DANIEL 20851745 Str. Preot Pahomie Nr. 254
20 II TURCU IULIANA 35162668 Str. Preot Pahomie Nr. 261
21 SC FAMILY CRIST 16308946 Str. Invatator Dontu Ioan 153
22 PF ROMAN STELIAN 20353848 Str. Balan Nr. 2
23 II DELMARE SRL 971356 Str. Preot Pahomie Nr. 128
24 II GURAMBA ILEANA 20354185 Str. Baciului Nr. 41
25 SC MINIMAL 957815 Str. Invatator Dontu Ioan54
26 IF [STUDOR DAN 17886093 Str. Preot Pahomie Nr. 332
27 IF [STUDOR DAN 17886093 Str. Şesului Nr. 4
28 SC EMCOSTI TRANS SRL 27188608 Str. Iuga Voievod Nr.204
29 SCAMY&AYAN 36093124 Str. Preot Pahomie Nr.l 71
30 SCPRO-PAN PRODUCT 36765004 Str. Preot Constantin Badiu Nr. 8
31 II JONITA ŞTEFAN 28704146 Str. Alexandru cel Bun Nr. 229
32 II BODEA CONSTANTIN 34299668 Str. Ştefan Vodă Nr. 4
33 SCTAFARIN 17194432 Str. Munteni N. 87
34 SCELV-MAG 10663167 Str. Preot Constantin Badiu 1
35 SC IMPEX UNION SRL 969631 Str. Preot Constantin Badiu Nr. 42
36 SCBENNY EXIM SRL 15725163 Str. Preot Constantin Badiu 1 1
37 SCMIRANDA IMPEX SRL 960985 Str. Ciortea de Sus Nr. 3
38 II NIHAI IULIAN 28153675 Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 104
39 SC PATISERIA BELLA 256112935 Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 35



II PUIU ANCUTA 30924046 Str. Alexandru loan Cuza 21
SC AGROCOMPLEX HELEGIU SRL 33199741 Str. Preot Constantin Badiu Nr. 1
SC DOINICOM 4725532 St. Iuga Voievod Nr. 39
SC ELIPLAST PRODUCT 35899431 Str. Alexandru loan Cuza Nr. 23
II APARASCHIVEI EUGEN 25618350 Str. Alexandru Ioari Cuza Nr. 23

fir
SC LOVADEN GROUP SRL 14716663 Str. Ceir Nr. 15
SC PATRATELIMPEX 12095888 Str. Preot Pahomie Nr. 294

-iZ SC ALEX SI ANDREI SRL 23180385 Str. Iuga Voievod Nr. 134
fÎ8 SC PRAKTICASA 2814323 Str. Alexandru loan Cuza Nr. 150
[ 49 SC GENOCOP 8520939 Str. Alexandru loan Cuza Nr. 19 E

50 II HIRLEA SILVIU 32357568 Str. Ceir Nr. 13
51 PF PIRJOL ION 25801489 Str. Baciului Nr. 15
52 SC GEO&BYA 22379445 Str. Preot Constantin Badiu Nr.l 1
53 SC MARYCSIKI SRL 39369586 Str. Iuga Voievod Nr. 96
54 II VASILOAIA I. LUMINIŢA 31303284 Str. Preot Constantin Badiu Nr. 8

<



LISTA INSTITUŢIILOR PUBLICE 
DIN COMUNA HELEGHJ

Nr.
crt

Denumire Adresa

1. BISERICA HELEGIU-Sfantul Gheorghe Str. Preot Constantin Badiu Nr. 93
2. BISERICA DELENI-Sfintii Mihail si Gavril Str. Bisericii Nr. 33
3. BISERICA BRATILA 1- Adormirea Maicii Domnului Str. Iuga Voievod Nr.29
4. BISERICA BRATILA 2-Sfintii Voievozi Mihail si Gavril Str. Iuga Voievod Nr. 100
5. BISERICA BRATILA 3-Sfantul Nicolae Str. Iuga Voievod Nr.216
6. BISERICA DRAGUGESTI-Sfantul Nicolae Str. Inv.Dontu loan Nr.84
7. POLITIE HELEGIU Str. Alexandru cel Bun Nr. 132
8. PRIMĂRIE KELEG1U Str.Preot Constantin Badiu Nr.29
8. ŞCOALA HELEGIU Str.Preot Constantin Badiu Nr.45
9. ŞCOALA DELENI Str. Preot Pahomie Nr. 196
10. CENTRU DE ZI Str. Alexandru loan Cuza Nr. 97
11. ŞCOALA DRAGUGESTI Str.Inv. Dontu loan Nr.175
12. ŞCOALA BRATILA 2 Str. Iuga Voievod Nr. 223
13. CĂMIN CULTURAL HELEGIU Str. Preot Constantin Badiu Nr. 21
14. CĂMIN CULTURAL DELENI Str. Preot Pahomie Nr. 124
15. CĂMIN CULTURAL DRAGUGESTI Str.Inv.Dontu loan Nr.67



TABELUL NR.2 LA CAIETUL DE SARCINI

Grallcul de colectare a deşeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile. de la utilizatori 
inclusiv agenţi economici şi instituţii publice:

Nr.
crt.

Locul de amplasare a 
punctului de colectare

Adresa
utilizatorilor
deserviţi

Număr de
persoane
deservite Frecvenţa de colectare

1 Agenţii economici 
54

conform 
tabelului 1

3019 1 preluare/săptămâna / vara 
1 preluare/săptămână - iarrna

2 Gospodării individuale 
2854

5 15 instituţii publice

<



TABELUL NR.3  LA CAIETUL DE SARCINI

Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deşeurilor municipale nesortate

Nr.
crt.

Locul de amplasare a punctului 
de colectare

Număr de persoane 
deservite

Număr recipiente 
necesare

Volumul 
recipientelor si

I Agenţi economici 54 54
1100 1

2 Gospodării individuale
2950 1100 901

3 15 instituţii publice 15
30 2401

f

I I I



TABEL NR.4 LA CAIETUL DE SARCINI

TABEL CUPRINZÂND DENUMIRI DE STRĂZI DIN 
SATUL HELEGIU

Nr.crt Denumirea
străzii

Delimitare Observaţii

I. Strada Alexandru cel Bun de la limita cu com. Livezi pana la 
limita cu com.Barsanesti

2. Strada Poienii din str.Alexandru cel Bun pana la 
limita cu com.Livezi

*>
j. Strada Preot Constantin Badiu din str.Alexandru cel Bun pana la 

intersecţia cu str.Invatator Dontu 
Ioan

4. Strada Ciortan din str.Alexandru cel Bun pana la 
limita cu dealul Ciortan

5. Strada Paraului din str.Preot Constantin Badiu spre 
parau pana in intersecţia cu 
str.Preot Constantin Badiu

6. Strada Bisericii din str.Preot Constantin Badiu pe 
deal pana la limita intravilan



TABEL CUPRINZÂND DENUMIRI DE STRĂZI DIN
SATUL DRAGUCESTI

Nr.crt Denumirea Delimitare 
străzii

Observaţii

31. Strada Invatator Dontu loan din str.Preot Constantin Badiu pana 
la intersecţia cu str. Pârâul Helegiu

32. Strada Bisericii din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan

33. Strada Busuiocilor din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan

34. Strada Peştera din str.Pârâul Helegiu pana la limita 
cu tarlaua Peştera

35. Strada Parau! Nechitei din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan

36. Strada Pârâul Glodu din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan pana spre pârâul 
Glodu

37. Strada Obedea din str.Paraul Helegiu pana la limita 
intravilan pana spre dealul Obedea

38. Strada Pârâul Helegiu din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan pana spre dealul 
Bour

39. Strada Salcâmului din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan

40. Strada Ciungi din str.Invatator Dontu loan pana la 
limita intravilan spre dealul Ciunci

41. Strada lui Petrea din str.Invatator Dontu loan pana la 
intersecţia cu str.Paraul Helegiu



TABEL CUPRINZÂND DENUMIRI DE STRĂZI DIN
SATUL DELENI

Nr.crt Denu mi rea 
străzii

Delimitare Observaţii

23. Strada Preot Pahomie din str.Preot Constantin Badiu pana 
la limita intravilan spre dealul 
Carligatu

24. Strada Bisericii din str.Preot Pahomie pana la limita 
cu str.Preot Pahomie

25. Strada lui Oica din str.Preot Pahomie pana la limita 
cu str.Preot Pahomie

26. Strada Movila din str.Preot Pahomie pana la limita 
cu str.Preot Pahomie

27. Strada Şesului din str.Preot Pahomie la limita 
intravilan spre dealul Şesului

28. Strada Baciului din str.Preot Pahomie pana la 
intersecţia cu dealul Obedea

29. Strada Balan din str.Preot Pahomie pana la limita 
cu str.Preot Pahomie

30. Strada Ştefan Vodă din str.Preot Pahomie pana la limita 
cu str.Preot Pahomie



TABEL CUPRINZÂND DENUMIRI DE STRĂZI DIN
SATUL BRATILA

Nr.crt Denu mi rea 
străzii

Delimitare Observaţii

7. Strada A.I. Cuza de la limita cu com.Barsanesti 
pana la limita cu mun.Oneşti

8. Strada luga Voievod din str.A.I.Cuza pana la limita 
intravilan spre livada

9. Strada Cafa din str.A.I.Cuza pana la limita 
extravilan

IO. Strada Băltii din str.A.I.Cuza pana la limita 
intravilan

11. Strada Ciortea de Sus din str.A.I.Cuza pana Ia limita cu 
str.A.I.Cuza

12. Strada Barcaceanu din str.A.I.Cuza pana la limita 
intravilan spre Râul Tazlau

13. Strada Ciortea de Jos din str.Iuga Voievod pana la limita 
intravilan spre Belci

14. Strada Munteni din intersecţia str. Iuga Voievod 
pana la limita extravilan

15. Strada Pârâul Bratila din str. Iuga Voievod pana la 
limita intravilan

16. Strada Nenciu din str. Iuga Voievod pana la 
limita extravilan

17. Strada Ceir din str.Iuga Voievod pana la limita 
intravilan spre Rapa Gatului

18. Strada Cretesti din str. Iuga Voievod pana la 
limita extravilan

19. Strada Pădureţ din str.Iuga Voievod pana la limita 
intravilan

20. Strada Fantanele din str. Iuga Voievod pana la 
limita extravilan

21. Strada Costea din str. Fantanele pana Ia limita 
extravilan

22. Strada Dealul Cenacilor din str. Iuga Voievod pana Ia 
limita intravilan



ANEXA 7 LA HOTA RARE A NR.31/13.07.2018

CONTRACT
de prestare a activitatii de colectare a deşeurilor

Nr.........din

CAPITOLUL I 

Părţile contractante
Art.I.Consiliul Local Helegiu prin Serviciul Public de Salubrizare Helegiu, cu sediul in localitatea Helegiu, str Preot Constantin Badiu, nr.29,
CIF_____________, cont_____________________________________ , deschis la Trezoreria Oneşti, in calitate de operator/ prestator, pe de alta parte si
Societatea comerciala/DI/Dna....................................................................................................Localitatea HELEGIU, Satul...............................se identifica cu CI/BI,
seria......... nr............................... eliberat la data de...................................., CNP......................................................................................... înmatriculata la Registrul
vomertului cu nr................... ,cod fiscal........................cod unic de înregistrare............................................cont.............................................................................deschis
la.............................................................................. reprezentata de...........................................in calitate de...............................................se identifica cu CI/BI seria
..............numărul......................  eliberat de....................................................  la data de...................................... CNP................................................... in calitate de
utilizator/administrator, pe de alta parte s-au convenit sa încheie prezentul contract de prestări servicii de colectare a deşeurilor de tip urban cu respectarea 
următoarelor clauze :

CAPITOLUL II

ObicctulContractului
Art.2.0biectul prezentului contract il constituie prestarea activitatii de colectare a deşeurilor urbane.
Art. ¿.Prezentul contract se incheie intre cele doua parti

CAPITOLUL III

Durata si platacontractului
Art.S.Contactul de prestare a activitatii de colectare a deşeurilor urbane se incheie intre operator si utilizator pe o durata nedeterminata.
Art.6.Plata privind contravaloarea serviciului prestat va fi efectuat lunar cel târziu pana in data de 30 a lunii următoare celei in care prestaţia a fost 
efectuata.

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligaţiile operatorului
Art.7.Operatorul are următoarele drepturi :
a) sa factureze si sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate /contractate .corespunzător tarifului aprobat de autoritatile administraţiei publice 
locale;
b) sa solicite recuperarea debitelor in instanţa ;
c) se aplice penalitati de 0.1% pe zi după expirarea termenului de 30 de zile de la data eliberării facturii;
d) operatorul poate refuza sa preia deşeurilor din acele recipient care, in urma inspecţiei vizuale, sunt considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale 
instalaţiei careia ii sunt destinate respectivele deşeuri, conform instrucţiunilor de colectare separate a deşeurilor prezentate in anexa 6, întocmind un 
process-vtrbal de constatare a stării de fapt.
Art.S.Operatorul are următoarele obligaţii:
a) sa prestîze activitatea de colectare a deşeurilor urbane din raza unitatii administrative teritoriale;
b) sa verifee starea de integritate a recipientelor de colectare si sa le înlocuiască , in termen de maxim 2 zile de la constatarea sau sesizarea primita in acest 
sens , daca acesta nu mai asigura etanşeitatea.
c) sa colecteze deseurile folosind autovehicule speciale echipate pentru transportul deşeurilor menajere.
d) sa încaseze lunar serviciile prestate ;
e) sa incaree întreaga cantitate de deşeuri inclusiv deseurile urbane amplasate langa containerele de colectare si sa lase in stare de curăţenie spaţiul destinat 
depozitarii;
0 in cazul in care in /langa containerele de colectare sunt depozitate si deşeuri din construcţii, 
utilizatorul despre acest fapt si suma suplimentara ce va fi facturata pentru colectarea acelor deşeuri ;
g) sa aşez după golire recipientele in poziţie normala ,pe locul de unde au fost ridicate. 
producerei zgomotului si a altor inconveniente pentru utilizator.
h) sa se mintina in stare salubra punctele de colectare amplasate pe domeniul public ;

CAPITOIUL V
Drcpturili si obligaţiile utilizatorului
Art.9.Util izatorul are următoarele drepturi:
a) sa i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor urbane;
b) sa renujte in condiţiile legii la serviciile contractate ;
Art. 10 Utlizatorul are următoarele obligaţii:
a) sa achiţi in termenele stabilite de obligaţiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a activitatii de colectare a deşeurilor urbane;
b) sa nu împiedice in nici un fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare ;
c) sa comuiice in scris operatorului , in termen de 10 zile lucratoare .orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii contractului si sa incheie

acestea vor fi colectate separat, după caz, instiintand in scris 

Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite



acte adiţionale in legătură cu acestea , modificarea numărului de persoane se comunica de către utilizator trimestrial. daca este cazul .
d) sa nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectarii deşeurilor urbane ,
<?) sa suporte costurile de remediere a recipientelor de precolectarc in cazul deteriorării acestora dm vina dovedita a utilizatorului ;
0 sa primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectiva a deşeurilor reciclabilc .
g) sa menţină in stare de curăţenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care se depozitează deseurile urbane in vederea colectam, 
daca acestea se afla pe proprietatea lor ;
h) sa nu introducă in recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din 

construcţii, din toaletarea pomilor sau curatarea si întreţinerea spatiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale 
autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autoritatea de mediu ;
i) sa asigure curatema locurilor de parcare de reşedinţa pe care le au in folosinţa din domeniul public ;
j) sa asigure accesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate in acest scop, inlaturand gheata, zapada si poleiul

CAPITOLUL VII 
Tarife si modalitati de plata
Art.l l.Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalitati :
a) in numerar la casieria operatorului sau prin agentul fiscal;
b) prin ordin de plata, in contul____________________________________, deschis la Trezoreria Oneşti.
Art.I2.Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor, la încheierea contractului este de :

- _lei/ luna/ societate conform Hotărârii Consiliului Local nr.__________/ .___ .2018 ;
- _lei/pcrs.fizica/luna dar nu mai mult de 20 lei de familie conform Hotărârii Consiliului Local nr._____________/_.___ .2018

CAPITOLUL VIII 
Răspunderea contractuala 
Art.13
a) Pentru executarea in tot sau in parte a obligaţiilor contractual prevăzute in prezentul contract părţile răspund conform prevederilor legale;

b) Utilizatorii sunt obligaţi sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii;
c) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data la care trebuie efectuata plata atrage penalitati de întârziere de 0,1 % /zi.
d) Daca sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate in termen de 30 zile calendaristice de la exprimarea termenului prevăzut la al in.(2), 
operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile ;
e) Reluarea prestării serviciului se va face in termen de maximun 3 zile lucratoare de la efectuarea plaţii;
0 Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plaţi o factura emisa de operator va fi comunicata acestuia in scris, in termen de 5 zile de la data primirii 
facturii;
CAPITOLUL IX 

încetarea contractului
Art.14. Contractul poate inceta in următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al ambelor parti;
b) prin denunţarea unilaterala de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucratoare si după achitarea debitelor către operator;
c) prin reziliere;
CAPITOLUL X 

Litigii
Art.l5 Pirtile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea .executarea ori încetarea acestuia sa 
fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor;
Art.16.In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente;
CAPII OLUL XI 
Dispoziţii finale
Art. 17, Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, cu acordul pârtilor.

Prezentul contract a fost încheiat in doua exemplare ,cate unul pentru fiecare parte.

Operator,
Serv.Publ c de Salubrizare Helegiu

Data

Beneficiar,.....................................
Am primit un exemplar

Semnătură

CONTRASEA 
Secretar comuna 
Mariana Şptftabrj

0



ANEXA 8 LA HOTARAREA NR.31/13.07.2018

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
pentru serviciile publice de salubrizare

Nr. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ T rimest rul Total
Crt. I II III IV an
0 1 2 3 4 5 6
1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

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

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în 
mai puţin de 10 zile calendaristice 50% 50% 50% 50% 50%

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

50% 50% 50% 50%, 50%

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

100% 100% 100% 100%, 100%,

1.2. MĂSURAREA Şl GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare 
asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a 
solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100% 100% 100% 100%, 100%,

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

100% 100% 100%, 100%, 100%,

c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. 
b) care s-au dovedit justificate 30% 30% 30%, 30%, 30%

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

50% 50% 50%, 50%, 50%

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

0% 0% 0% 0%, 0%,

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

0% 0% 0%, 0% 0%

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

50% 50% 50%, 50%, 50%

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

50% 50% 50%, 50%, 50%,



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

0% 0% 0% ¡0% 0%

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

100% 1 D% 100% 100% 100%

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

10% 101% 10% 10% 10%

I) numărul de reclamaţii rezolvate privind 
calitatea activităţii prestate, raportat la numărul 
total de reclamaţii privind calitatea activităţii 
prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de 
utilizatori

D% 0% 0% 0% 0%

m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct.( 
1) care s-au dovedit justificate r/o 0% 0% 0% 0%

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

r/o 0% 0% 0% %

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

50% 30% 30% 30% 30%

1.3. FACTURAREA Şl ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR

a) numărul de reclamaţii privind facturare; 
raportat la numărul total de utilizatori p< 
categorii de utiiizatori

a
2 0% 0% 0% 0% 0%

b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate îr 
mai puţin de 10 zile V/o 0% 0% 0% 0%

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

Jo% 0% 0% 0% 0%

d) vaioarea totală a facturilor încasate raportaţi 
la valoarea totală a facturilor emise, pe categori 
de activităţi /utilizatori

a
¡100% 100% 100% 100% 100%

e) valoarea totală a facturilor emise raportată Ic 
cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi pt 
categorii de utilizatori

>100% 100% 100% 100% 100%

1.4. răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor

a) numărul de sesizări scrise, raportate I 
numărul total de utilizatori, pe activităţi ş 
categorii de utilizatori

a
¡0% 0% 0% 0% ( 3%

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

o
___

E___ D% D% 0% ( 3%



calendaristice .
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-<3L0/ ~-i -i-x r- - x -x 30% C ^ Oiţi!dovedit a fi întemeiat —> i ^ 0% 0%

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢA GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A 
SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind 
nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 
licenţă

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢA A CĂROR 
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE

NERESP ECTARE ATRAGE PENALITĂŢI

a) numărul de utilizatori care au primit 
despăgubiri datorate culpei operatorului sau 
dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectarii 
condiţiilor corespunzătoare de prestare a 
activităţii

0 0

(

0 0 0

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

0% 0% 0% 0% 0%

c) numărul de neconformităţi constatate de 
autoritatea administraţiei publice locale, pe 
activităţi

0 0 0 0 0



ROMANIA 
JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr. 9 la HCL nr.31/13.07.2018

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018
SERVICIU PUBLIC DE SALUBRIZARE

Prevederi trimestriale
Denumire indicatori indicator anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV

A B 1=2+3+4+f 2 3 4 5
Total venituri 00.01 127380 0 0 63690 63690
I Venituri curente 00.02 63690 0 0 0 63690
C2 Venituri din bunuri si servicii 00.14 63690 0 0 0 63690
Venituri din prestări servicii si alte activ 33.08.00 63690 63690
III Operaţiuni financiare 00.16 63690 0 0 63690 0
împrumuturi de la bugetul local 41.11.00 63690 63690
Total cheltuieli secţiunea de funcţionare 00 127380 0 0 63690 63690
Cheltuieli curente 01 127380 0 0 63690 63690
Titlu I Cheltuieli de personal 10 71380 0 0 35690 35690
Cheltuieli salariale in bani 10.01 69800 0 0 34900 34900
Salarii de baza 10.01.01 60600 30300 30300
Sporuri pentru condiţii de munca 10.01.05 9200 4600 4600
Contribuţii 10.03 1580 0 0 790 790
Contribuţia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1580 790 790
Toitlu II Bunuri si servicii 20 56000 0 0 28000 28000
Bunuri si servicii 20.01 55000 0 0 27500 27500
Carburanţi si lubrifianti 20.01.05 17500 8750 8750
Piese de schimb 20.01.06 7500 3750 3750
Alte bunuri si servicii pentru întreţinere 20.01.30 30000 15000 15000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1000 0 0 500 500
Uniforme si echipament 20.05.01 1000 500 500
Excedent/deficii 0 0 0 0 0

vyr

Secretar comuna

t o CjC'



ROMANIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.32/13 .07.2018

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor tehnico - economici ai 
obiectivului de investiţii “Alimentarea cu apa a localităţilor Helegiu, Dragugesti, 

Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judeţul Bacau”

Consiliul local Helegiu întrunit in şedinţa extraordinara din 13 .07.2018;
Având in vedere:
- Contractul de lucrări cu nr. 5078/31.08.2007 ce are ca obiect “Alimentarea cu apa a 
localităţilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judeţul Bacau".
- Prevederile art. 3, art. 8, art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificările si 
completările ulterioare, ale art. 13 din Normele Metodologice pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locala aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, 
ministrul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările si 
completările ulterioare
- Prevederile HG nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii,
- Prevederile art. 44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
coroborat cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
precum si ale art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. Nr. 4977/14.06.2018
, raportul compartimentului de specialitate nr. Nr. 4978/14.06.2018 precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.5716,5717 si 
5718 din 12.07.2018.
In temeiul art.36(2) Ut. b si alin (2) lit.d, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publica locala republicata;cu modificările si compeltarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba valoarea actualizata a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului 
de investiţii Alimentarea cu apa a localităţilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, 
comuna Helegiu, judeţul Bacau "după cum urmeaza:
Indicatori tehnici:
- captare derenuri cu lungimea de 20 - 30 ml astfel:
■ sistemul 1 - Q posibil captat -5,2 l/s,
■ sistemul 2 - Q posibil captat =7,2 l/s,
• sistemul 3 - Q posibil captat = 3,06 l/s,
- aductiune - 1756 ml,
- inmagazinare
• Dragugesti - rezervor V = 200 mc,
■ Deleni - rezervor V = 200 mc,



■ Bratila - rezervor V = 200 mc,
• Helegiu - rezervor V = 100 mc,
- distribuţie - 33260 ml 
Indicatori economici:
- Valoare totala pentru rest de executat (actualizata) - 2766096,08 lei inclusiv TV 
din care: - cheltuieli care pot fi finanţate de la bugetul de stat -2717519,47

lei inclusiv TVA,
- buget local - 48576,61 lei inclusiv TVA.

Art.2 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
îndeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:

- Instituţia Prefectului judeţului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Compartiment financiar-contabililtate, Taxe si Impozite, recuperare creanţe
- Compartiment dezvoltare, achiziţii publice, investiţii

Con 
Secre 

Jr. Marian



ROMANIA 
JUDEŢUL BAC AU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr.33/13.07.2018

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului 
de investiţii Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930- 3+230, comuna Helegiu,

judeţul Bacau”

Consiliul local Helegiu întrunit in şedinţa ordinara din 13.07.2018;
Având in vedere:
- Contractul de finanţare înregistrat la MDRAPFE cu nr. 11704/25.08.2015 pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, comuna Helegiu, judeţul 
Bacau"
-Prevederile art. 3, art. 8, art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificările si completările 
ulterioare, ale art. 13 din Normele Metodologice pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locala aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice nr. 1851/2013, cu modificările si completările ulterioare
- Prevederile art. 34 alin(2)44, al (1) din Legea 273/2006- privind finanţele publice locale, 
coroborat cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
precum si ale art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile art.291, Ut. b din Legea 227/2015 Codul Fiscal;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 4975/14.06.2018;, raportul 
compartimentului de specialitate nr. Nr. 4976/14.06.2018 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 5719,5720 si 5721din 12.07.2018 .
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (2) lit.d, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publica locala republicata;cu modificările si compeltarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba valoarea actualizata a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de 
investiţii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, comuna Helegiu, judeţul 
Bacau "după cum urmeaza:
Indicatori economici,
- Valoare rest de executat 2018 = 549480.00 lei cu TVA,

din care:
- Construcţii montaj rest de executat 2018 = 187230.00 lei cu TVA.

- cheltuieli care pot fi finanţate de la bugetul de stat - 469900.00 lei, inclusiv TVA
- buget local - 79580.00 lei inclusiv TVA.

Indicatori tehnici;
Lungime drum L - 2300 m,
Lăţime carosabil I = 5,5 m,
Acostamente - 2x 0,75 m,
Lăţime platforma -7 m,
Podeţe dalate la drumuri laterale, Podeţe tubulare 6 = 1000 mm, Podeţe casetate tip C2, 
Sistem rutier propus - 4 cm BAPC 16; 6 cm BADPC 25, 12 cm piatra sparta, 15 (20) cm 
balast.
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
îndeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:
Instituţia Prefectului judeţului Bacau



Timarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achiziţii publice, investiţii 
Ministrului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice

Preşedinte de şedinţa


