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                                                                                                      Proiect                                                

                           
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de 

fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      -     referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 4688/21.02.2020; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, OUG 74/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a Ordinului  
ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor. 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. f şi art. 
196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de colectare 

și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Fălticeni, pentru o perioadă de 2 ani, cu 
posibilitatea prelungirii pentru aceeasi perioadă prin acordul părţilor, dar nu mai mult de data 
preluării gestiunii serviciului public de către operatorul regional desemnat de către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava in cadrul 
proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”, respectiv : 

a) colectarea 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 
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echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, fracţia umedă şi 
fracţia uscată 

b) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase provenite de 
la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, 

c) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora, 

d) sortarea deşeurilor municipale fracţia uscata in punctul de sortare infiintat 
de catre operator in municipiul FALTICENI 

e) transportul deseurilor municipale fractia umeda si a deşeurilor reziduale 
rezultate din sortare la depozitul conform Moara.  
 

Art.2. Se aprobă Studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare în Municipiul Fălticeni, conform Anexei nr. I. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare în Municipiul Fălticeni, conform Anexei nr. II. 

Art.4. Se aprobă Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Fălticeni, 
conform Anexei nr. III . 

Art.5.  Anexele nr. I – III fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Se împuterniceşte domnul prof. Gheorghe Cătălin Coman, Primarul 
Municipiului Fălticeni, să semneze contractul de delegare de gestiune prin concesiune 
rezultat în urma licitaţiei publice deschise a serviciului public de salubrizare în Municipiul 
Fălticeni.  
 Art.7 Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
                     
                                INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
               Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                                    
                             

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 
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                                                                                                Nr. 12280 din 23.06.2020 
                              
                                                                           

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de 

fundamentare, a caietului de sarcini şi a contractului  - cadru de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni 

 
 

    Având în vedere  reglementările protecţiei mediului, Consiliul Local al municipiului 
Falticeni are responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un mediu sănătos pentru cetăţenii 
municipiului Falticeni. 
       Delegarea gestiunii prin concesiune este prevăzută în Legea nr. 51/2006, privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi în Legea 
nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare.        
 Prin elaborarea Studiului de fundamentare a fost stabilită soluţia de delegare prin 
concesiune a serviciului  public de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi anume 
concesionarea prin licitaţie publică deschisă. 
              Caietul de sarcini privind delegarea delegare prin concesiune a serviciului  public 
de colectare şi transport a deşeurilor municipale a Municipiului Falticeni  cuprinde condiţiile 
minime pentru desfăşurarea licitaţiei de delegare prin concesiune a serviciului  public de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale a municipiului Falticeni. 
 Aceste condiţii minime se referă  la condiţiile de exploatare a  serviciului  public de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale, obiective de ordin economic, financiar şi de 
mediu, obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice, precum şi îndeplinirea 
indicatorilor minimi de performanţă prevăzuţi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare a municipiului Falticeni. 
    Apreciem ca fiind necesară şi oportună promovarea şi aprobarea Proiectului de 
Hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de delegare prin concesiune a serviciului  
public de colectare şi transport a deşeurilor municipale a Municipiului Falticeni. 
 

                                          
                                                                       COMPARTIMENT  MEDIU 
                                                                            Ing. Simona Vacariuc 
 
 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                    Nr. 4688 din 21.02.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului 

de fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare de 
gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni 

 
 

 Aprobarea proiectului de hotărâre privind demararea procedurii de delegare prin 

concesiune a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul 
Falticeni, este o cerinţă legală, prevăzută în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind 
serviciile publice de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prevederile prezentei hotărâri se aplică serviciului public de colectare și transport a 

deșeurilor municipale din municipiul Falticeni. 
 În prezent, Consiliul Local al municipiului Falticeni nu dispune de dotarea 
corespunzătoare şi de personal specializat, necesar pentru constituirea unui operator 

capabil să efectueze serviciul public de colectare și transport a deșeurilor municipale şi care 
să poată să fie licenţiat de A.N.R.S.C. 
 Prin elaborarea Studiului de fundamentare a fost stabilită soluţia de delegare a 

gestiunii serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale şi anume 
concesionarea prin licitaţie publică deschisă. 
 Caietul de sarcini cuprinde condiţiile minime pentru desfăşurarea licitaţiei de delegare 

a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale a municipiului Falticeni. 
 Serviciul public de colectare și transport a deșeurilor municipale cuprinde următoarele 
activităţi: 
a) Colectat, transportat, descărcat la punctul de sortare, incărcat, transportat la depozitul 
conform Moara (inclusiv costul depozitarii) deşeuri municipale fracţia umedă; 
b) Colectat, transportat, descărcat la punctul de sortare, sortarea deşeuri municipale fracţia 
uscată si incărcat, transportat la depozitul conform Moara (inclusiv costul depozitarii) a 
refuzului din sortare; 
c) Colectat, transportat, depozitat deşeuri voluminoase (inclusiv costul depozitarii); 
d) Colectat, transportat, depozitat deşeuri generat de activităţii de construcţii şi demolării 
(inclusiv costul depozitarii). 
 Ţinând cont că, prin adoptarea prezentei hotărâri, se va respecta legislaţia în vigoare 

cu privire la serviciul public de colectare și transport a deșeurilor municipale, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre privind demararea procedurii de delegare prin concesiune 

a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiului Falticeni. 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 


