
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare

si a Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare
in orasul Piatra Olt

Consiliul Local Piatra Olt;
Avand in vedere
- Raportul de specialitate nr.12941121.04.2011 al Biroului Urbanism si Amenajarea
Teritoriului prin care se propune aprobarea Regulamentului serviciului public de
salubrizare gi a Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare in
orasul Piatra Olt;
-Prevederile art. 22, alin. 2 gi art. 50, alin. 3 gi alin. 4 din Legea nr. 3112006 privind
serviciile comunitare de utilitati publice cu modificdrile si completdrile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 10112006 privind serviciul de salubrizare a localitdtilor cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
-Ordinul nr. 11012007 si Ordinul nr. 111t2007 al Autoritatii Nalionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Regulamentuiui-cadru si
a caietului de sarcini-cadru al serviciului public de sarubrizarc;
- Prevederile art.36 alin 2,lit.,d" si alin.6lit.,,a" pct. 14 din Legea nr.21st2oo1
privind administra{ia publica locala, republicatd;
-Raportul Comisiei Juridice, administratie publica locala;

ln temeiul art. 45(1) din Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala,
republicatS;

HOTARASTE :

ART.1 Se aproba Regulamentul serviciului public de salubrizarein orasul Piatra Olt,
potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta.
ART.2.Se aproba Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare in
orasul Piatra Olt, potrivit anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta.
Art. 3. Prezenta se va comunica :

- lnstitutiei Prefectului judetului Olt;
rului orasului Piatra OIt

AVIZEAZA
SECRETAR,

Nr. 19
Din 28.04.2O11

DE SEDINTA,

..'""*''-g*""



ANEXA 2
CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubrizare al orasului Piatra Olt

CAP, I

Obiectul caietului de sarcini
ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilegte condiliile de desfigurare a activitifilor specifice
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate gi condifiile tehnice necesare
funcliondrii acestui serviciu ?n condi(ii de eficien!5 gi siguran!5.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentalie tehnicd gi
de referin!5 In vederea stabilirii condiliilor specifice de desfdgurare a serviciului de
salubrizare indiferent de modulde gestiune adoptat.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentalia necesari desfigurlrii
activiti(ii - precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, serviclului
de salubrizare gi constituie ansamblul cerinlelor tehnice de bazi.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conline specificaliile tehnice care definese
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic qi de performan!5, siguranla in
exploatare, precum gi sisteme de asigurare a calitSlii, terminologia, condiliile pentru
certificarea conformitS{ii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificaliile tehnice se refer5, de asemenea, la algoritmul executdrii activitililor,
la verificarea, inspec[ia gi condiliile de recep{ie a tucrdrilor, precum gi la alte condi{ii
ce derivi din actele normative gi reglementirile [n legdturd cu desfdqurarea
serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizeazd reglementdrile obligatorii referitoare la proteclia
muncii, la prevenirea gi stingerea incendiilor gi la protecfia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul prestirii serviciului de salubrizare gi care sunt ?n vigoare.
ART. 5
Termenii, expresiile gi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de
salubrizare.

CAP. II
Ceri n{e organizatorice m in imale

ART. 6
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:
a) respectarea legislaliei, normelor, prescripliilor gi regulamentelor privind igiena
muncii, protec{ia muncii, gospoddrirea apelor, protecfia mediului, urmdrirea
comportdriiTn timp a construcliilor, prevenirea gi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, intre{inerea gi reparalia instalafiilor qi utilajelor cu personal autorizat,
in funclie de complexitatea instalaliei gi specificul loculuide muncd;
c) respectarea indicatorilor de performante gi calitate stabilifi prin contractul de
delegare a gestiunii sau prin hotirdrea de dare in administrare a serviciului gi
precizali Tn regulamentul serviciului de salubrizarc;
d) furnizarea citre autoritatea administraliei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a
informaliilor solicitate gi accesul la documenta(iile gi la actele individuale pe baza
cdrora presteazi serviciulde salubrizatre, Tn condiliile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de
salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitSgi administrativ-
teritoriale pentru care are hotdrdre de dare in administrare sau contract de delegare



-a gestiunii, colectarea intregii cantitSli de degeuri municipale gi ldsarea in stare de
curilenie a spaliului destinat depozitdrii recipientelor de precolectare;
g) aplicarea de metode performante de management care si conducd la reducerea
costurilor de operare;
h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectdrii selective in cantitdti
suficiente, etange gi adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare;
i) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinti defecliuni sau neetangeitdli;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii gi reparalii executate cu fo(e proprii gi cu
te4i;
k) realizarea unui sistem de evidenfd a sesizdrilor 9i reclamafiilor gi de rezolvare
operativi a acestora;
l) eviden{a orelor de func{ionare a utilajelor;
m) linerea unei evidenle a gestiunii degeurilor gi raportarea periodicd a situafiei
autoriti{ilor competente, conform reg lementdrilor in vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea activitSlilor asumate prin contract sau prin
hotir6rea de dare in administrare;
o) conducerea operativd prin dispecerat gi asigurarea mijloacelor tehnice gi a
personalului de intervenfie;
p) o dotare proprie cu instala[ii gi echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitdlilor in condiliile stabilite prin contract $au prin hotirArea de dare in
administrare;
q) alte condilii specifice stabilite de autoritatea administra{iei publice locale.
ART. 7
Obligaliile gi rispunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse Tn

regulamentul serviciului.

CAP. III
Serviciul de salubrizare

Precolectarea, colectarea gi transportul deseurilor orasenesti, inclusiv a degeurilor
toxice periculoase din degeurile menajere, cu exceptia celor cu regim special

ART. 8
Operatorul are permisiunea de a desfSgura activitdlile de precolectare, colectare gi
transport al degeurilor municipale, inclusiv a degeurilor toxice periculoase din
degeurile menajere, cu excepfia celor cu regim special, in condi{iile legii, in aria
ad ministrativ-teritorialS "

'- ART,g
Numirul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 6653 locuitori' inregistrali, din care 2623 cu gospoddrii individuale gi 120 Tn asocialiide locatari.
ART.10
Punctele de colectare sunt la locuintele fiecarei persoane fizice si juridice care
realizeaza activitatea de precolectare.Punctele de colectare se doteaza cu saci
menajeri.
ART.11
Numdrul de recipiente necesare pentru precolectarea degeurilor municipale nesortate
este determinat in func[ie de tipul gi capacitatea recipientelor si de numdrul de
persoane arondate unui punct de precolectare.
ART.12
Cantitatea medie lunara de degeuri nesortate ce urmeaz5 a fi transportate este de 12
tone.
ART. 13
In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condifie de eligibilitate existenfa
unei dotlri minime cu mijloace de colectare gi transport,



ART. 14
Traseele de transport al degeurilor municipale va cuprinde harta zonei de deservire
(strazile orasului Piatra Olt).
ART. 15
Prestarea activitS(ilor de precolectare, colectare gi transport al degeurilor municipale,
inclusiv a degeurilor toxice periculoase din degeurile menajere, cu excepfia celor cu
regim special, se va executa astfelinc6t sd se realizeze:
a) continuitatea activitd{ii, indiferent de anotimp gi condiliile meteo, cu respectarea
p revederi lor contractuale;
b) corectarea gi adaptarea regimului de prestare a activitdtii la cerintele utilizatorului;
c) controlul calitdtii serviciului prestat;
d) respectarea instrucfiunilor/procedurilor interne de prestare a activitdtii;
e) (inerea la zi a docunrentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administrafiei publice locale in condi(iile legii;
g) prestarea activitdtii pe baza principiilor de eficientd economicd, av6nd ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacitdlii de transport al degeurilor, pentru prestarea serviciului la toti
utilizatorii din aria administrativteritoriald incredinlatd;
i) reinnoirea parcului auto, Tn vederea cregterii eficien(ei in exploatarea acestuia,
incadrdrii in normele nalionale privind emisiile poluante gi asigurdrii unui serviciu de
calitate;
j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestdrii activitSfii, specifica(i in regulamentul
serviciului de salubri zarei
k) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat gi in
numdr suficient.

-TE DE SEDINTA,


