
 

    ROMÂNIA                                                                 JUDEŢUL  SUCEAVA  

                     PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 

    725200  FĂLTICENI                                                tel: + 40 230 542056  
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     Nr. 4061 / 16.02.2023                                      email: falticeni@falticeni.ro 

 

Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 16 februarie 2023, în conformitate cu prevederile art.7 (1) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria 

Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect 

de act normativ: “Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune a serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale în Municipiul Falticeni 

nr. 9872/04.05.2021”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare, raportul de 

specialitate, întocmit de Compartimentul Mediu şi anexele aferente.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 

normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 26 februarie 2023: ca mesaj în format electronic pe 

adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. 

Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 

13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de 

delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deseurilor 

municipale în Municipiul Falticeni nr. 9872/04.05.2021”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 8 martie 2023. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 3873/14.02.2023 

              
                                                                                                                      Proiect      

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune 

prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deseurilor 
municipale în Municipiul Falticeni nr. 9872/04.05.2021 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.   
3872/14.02.2023;    
    - adresa Autorității Nașionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice nr. 970906 din data de 25.01.2023; 
   -  prevederile OUG nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi 
a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 și ale Legii nr. 17/2023 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 
deşeurilor;  
 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 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

             
Art.1. Se aprobă Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune 

prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale 
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în Municipiul Falticeni nr. 9872/04.05.2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se împuterniceşte domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul 

municipiului Fălticeni să semneze Actul adițional nr. 1 la contractul de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare si transport deșeuri 
municipale în Municipiul Fălticeni. 
 Art.3.  Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi S.C. 
GOSCOM S.A. Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                           
 

                             INIŢIATOR 
                               PRIMAR 
              prof. Gheorghe Cătălin Coman     
  
   A V I Z A T 
  Secretar general municipiu                                             
 jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

 
                           Nr. 3872/14.02.2023 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul 
de Delegare  a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului Public de Colectare si 
Transport a deseurilor municipale in  municipiul Fălticeni nr. 9872/04.05.2021 

 
 

 

 În data de 12.02.2023 au intrat în vigoare modificările aduse prin Legea nr. 
17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind 
regimul deșeurilor. 
 Legea conține modificări în ceea ce privește obligațiile administrației publice 
locale în domeniul   gestionarii deșeurilor și anume obligativitatea ca până în anul 
2025 să stabilească modul de gestionare a deșeurilor textile, a uleiurilor vegetale 
uzate și a biodeșeurilor. 
   Serviciul public de salubrizare la nivelul municipiului Fălticeni este prestat în 
baza Contractului de Delegare  a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului Public de 
Colectare și Transport a deșeurilor municipale în  municipiul Fălticeni nr. 9872 din 
04.05.2021, încheiat cu firma de salubrizare S.C.GOSCOM S.A. 
 Conform Adresei nr. 970906 din data de 25.01.2023 a ANRSC  indicatorii 
minimi de performanță trebuie incluși în Contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare și se aprobă prin hotărâre de consiliu, cu respectarea 
procedurii de transparență. 
 Având în vedere cele expuse propun spre analiză și aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare  a 
Gestiunii prin Concesiune a Serviciului Public de Colectare si Transport a 
deseurilor municipale in  municipiul Fălticeni nr. 9872/04.05.2021. 

 
 
 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 

 

 
 



România 

Judeţul Suceava 

Primăria Municipiului Fălticeni 

Comp. Mediu 

Nr. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 

Delegare  a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului Public de Colectare si Transport a 

deseurilor municipale in  municipiul Fălticeni 

 

  

 Având în vedere termenele prevăzute în OUG nr. 133 din 2022 și Legea nr. 17/2023 

pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind 

regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, de 

la art. V, în sarcina autorităților administrației publice locale intră următoarele obligații: 

Astfel, conform art.17 alin(5), Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au 

următoarele obligaţii: 

 

 a)să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar 

până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile din deşeurile municipale, să stabilească dacă 

gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de 

salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate 

tipurile de materiale/pe tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate; 

b)să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa 

totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din 

deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri 

sunt similare deşeurilor care provin din gospodării; 

c)să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 

deşeurilor municipale de 55% din masă; 

d)să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 

deşeurilor municipale de 60% din masă; 

e)să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 

deşeurilor municipale de 65% din masă; 

f)să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarife 

distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea 

deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 

prevăzute la lit. a); 

g)să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de 



performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă 

indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la 

lit. b)-e) şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 

h)să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul 

economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele 

elemente: 

(i)volum; 

(ii)frecvenţă de colectare; 

(iii)greutate; 

(iv)saci de colectare personalizaţi; 

 

i)să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare taxe/tarife distincte 

pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele 

decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu 

separă în mod corespunzător fluxurile de deşeuri stabilite prin Legea serviciului de salubrizare 

a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

j)să aplice după aprobarea tarifelor/taxelor prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor 

prevăzute la lit. a) valoarea contribuţiei pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) 

lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, numai pentru cantităţile de deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate 

din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 

k)să aplice după aprobarea tarifelor/taxelor prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor, 

altele decât cele prevăzute la lit. a), valoarea contribuţiei pentru economia circulară prevăzută 

în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de deşeuri 

destinate a fi eliminate prin depozitare; 

l)să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea 

costurilor aferente achitării contribuţiei prevăzute la lit. j) şi k) pentru cantităţile de deşeuri 

municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de 

performanţă prevăzuţi în contracte; 

 

m)să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite 

de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare 

potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

n)să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite 

de la lucrări de construcţii abandonate pe teritoriul lor administrativ. 

 

Pentru a putea realiza conformarea cu noile acte legislative propun încheierea unui Act 

Adițional La Contractul de Delegare  a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului Public de 

Colectare și Transport a deșeurilor municipale în  municipiul Fălticeni, nr. 9872 din 

04.05.2021, încheiat cu firma de salubrizare S.C.GOSCOM S.A., cu următoarele modificări: 

 

Se modifică art.1 cu activitățile componente ale serviciului de salubrizare: 

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat; 

file:///C:/Users/simon/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133596/00101323.htm
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- sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile 

municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la 

depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 

- deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu 

autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri; 

- deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri. 

 

           Se modifica art. 2 Obiectul Contractului este delegarea gestiunii activităţilor 

componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Falticeni., respectiv:  

      - colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; 

- sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile 

municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la 

depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 

- deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu 

autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri; 

- deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri.”   

 

  Se modifica art. 10 alin. (1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la data 

de începere a Contractului sunt următoarele: 

a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat – fractia reziduala: 335,46 lei/tona fara TVA 

b. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat – fractia reciclabila: 492,03 lei/tona fara TVA 

c. sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din 

deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 

sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică: 537,87 

lei/tona fara TVA 

d. colectarea deseurilor voluminoase: 210,65 lei/tona fara TVA 

e. colectarea deseurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora: 287,86 lei/tona fara TVA 

 

               Se completeaza art.10  Indicatori de performanță cu anexele : 

          

a. Anexa nr.1 - Indicatori de performanta pentru Serviciul de Salubrizare 

b. Anexa nr. 2 – Lista contravențiilor și a penalităților în municipiul Fălticeni, județul 

Suceava. 

 

 

 

 

                                                                                       COMP. MEDIU 

                                                                                   Ing. Simona Vacariuc 



 

   

Nr. înreg. Delegatar:       Nr. înreg. Delegat: 

  ……… / ……………….      ……… / ………………. 

 

 

 

 

             

Actul aditional nr.1  

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII, PRIN CONCESIUNE 

A SERVICIULUI PUBLIC DE COLECTARE ȘI TRANSPORT  

A DEȘEURILOR MUNICIPALE 

  

ÎN MUNICIPIUL FALTICENI, JUDEȚULUI  SUCEAVA 

 

 

 

 

MUNICIPIUL FALTICENI, cu sediul în Falticeni, Str. Republicii nr. 13, tel/fax 

0230.542056/544942, cod fiscal 5232522 , cont trezorerie RO71TREZ59321A300530XXXX 

deschis la Trezoreria Fălticeni, reprezentată prin Coman gheorghe Cătălin, având funcția de  

Primar, denumite în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte, 

şi 

Societatea comercială GOSCOM SA, cu sediul în localitatea Falticeni, str. 13 Decembrie nr. 

25, judeţul Suceava, inregistrata la registrul comertului sub nr. J33/478/1998, cod fiscal: 

RO2692110                 Cont IBAN:RO10 BTRL 0340 1202 W926 02XX, deschis la  Banca 

Transilvania si cont RO35TREZ5955069XXX002262,  deschis la  Trezoreria  Municipiului  

Falticeni,  reprezentată prin d-na Iruc Rodica, Director General, a intervenit prezentul 

contract, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte, 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 



 

Art.1 Se modifica art. 1 Definiţii şi interpretare alin. (1) si va avea urmatorul continut: „În 

sensul prezentului Contract, termenii şi expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepţia 

situaţiei în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol: 

”Serviciul” - înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de salubrizare al 

Delegatarului, conform Legii:  

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat; 

- sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din 

deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 

sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 

- deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu 

autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri; 

- deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri. 

Art.2 Se modifica art. 2 Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activităţilor 

componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Falticeni., respectiv:  

 

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat; 

- sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din 

deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 

sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 

- deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu 

autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri; 

- deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri.”   

 

Art.3 Se modifica art. 10 alin. (1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la data de 

începere a Contractului sunt următoarele: 

a. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții 

colectate separat – fractia reziduala: 335,46 lei/tona fara TVA 

b. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor 
similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții 
colectate separat – fractia reciclabila: 492,03 lei/tona fara TVA 



c. sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din 

deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 

sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică: 537,87 

lei/tona fara TVA 

d. colectarea deseurilor voluminoase: 210,65 lei/tona fara TVA 

e. colectarea deseurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora: 287,86 lei/tona fara TVA 

 

Art.4  Se completeaza art.10  Indicatori de performanță cu anexele : 

          

a. Anexa nr.1 - Indicatori de performanta pentru Serviciul de Salubrizare 
b. Anexa nr. 2 – Lista contravențiilor și a penalităților în municipiul Fălticeni, 

județul Suceava 

 

CELELALTE CLAUZE DIN CONTRACT RAMAN NESCHIMBATE 

  

Prezentul act aditional intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

             DELEGATAR      DELEGAT 

         Municipiul Falticeni                       SC GOSCOM SA  

                      Primar,                                                                     Director General, 

GHEORGHE CATALIN COMAN                                                 IRUC RODICA 
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Nr. înreg. Delegatar:       Nr. înreg. Delegat: 

  ……… / ……………….      ……… / ………………. 

 

 

 

 

             

Actul aditional nr.1  

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII, PRIN CONCESIUNE 

A SERVICIULUI PUBLIC DE COLECTARE ȘI TRANSPORT  

A DEȘEURILOR MUNICIPALE 

  

ÎN MUNICIPIUL FALTICENI, JUDEȚULUI  SUCEAVA 

 

 

 

 

MUNICIPIUL FALTICENI, cu sediul în Falticeni, Str. Republicii nr. 13, tel/fax 

0230.542056/544942, cod fiscal 5232522 , cont trezorerie RO71TREZ59321A300530XXXX 

deschis la Trezoreria Fălticeni, reprezentată prin Coman gheorghe Cătălin, având funcția de  

Primar, denumite în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte, 

şi 

Societatea comercială GOSCOM SA, cu sediul în localitatea Falticeni, str. 13 Decembrie nr. 25, 

judeţul Suceava, inregistrata la registrul comertului sub nr. J33/478/1998, cod fiscal: RO2692110                 

Cont IBAN:RO10 BTRL 0340 1202 W926 02XX, deschis la  Banca Transilvania si cont 

RO35TREZ5955069XXX002262,  deschis la  Trezoreria  Municipiului  Falticeni,  reprezentată prin 

d-na Iruc Rodica, Director General, a intervenit prezentul contract, denumită în cele ce urmează 

„Delegat”, pe de altă parte, 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 

 

Art.1 Se modifica art. 1 Definiţii şi interpretare alin. (1) si va avea urmatorul continut: „În sensul 

prezentului Contract, termenii şi expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepţia situaţiei în care 

contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol: 

”Serviciul” - înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de salubrizare al 

Delegatarului, conform Legii:  

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; 

- sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile 

municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele 

de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 

- deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu 

autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri; 

- deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri. 



2 

 

Art.2 Se modifica art. 2 Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activităţilor 

componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Falticeni., respectiv:  

 

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; 

- sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile 

municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele 

de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică; 

- deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu 

autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri; 

- deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri.”   

 

Art.3 Se modifica art. 10 alin. (1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la data de 

începere a Contractului sunt următoarele: 

a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat 

– fractia reziduala: 335,46 lei/tona fara TVA 

b. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat 

– fractia reciclabila: 492,03 lei/tona fara TVA 

c. sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile 

municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la 

depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică: 537,87 lei/tona fara 

TVA 

d. colectarea deseurilor voluminoase: 210,65 lei/tona fara TVA 

e. colectarea deseurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora: 287,86 lei/tona fara TVA 

 

Art.4  Se completeaza art.10  Indicatori de performanță cu anexele : 

          

a. Anexa nr.1 - Indicatori de performanta pentru Serviciul de Salubrizare 

b. Anexa nr. 2 – Lista contravențiilor și a penalităților în municipiul Fălticeni, județul 

Suceava 

 

CELELALTE CLAUZE DIN CONTRACT RAMAN NESCHIMBATE 

  

Prezentul act aditional intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

             DELEGATAR      DELEGAT 

         Municipiul Falticeni                       SC GOSCOM SA  

                      Primar,                                                                     Director General, 

GHEORGHE CATALIN COMAN                                                 IRUC RODICA 

 

 

































































































Total

I II III IV An

0 1 2 3 4 5 6

1

a) Numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate,

raportate la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati 100% 100% 100% 100% 100%

b) Procent populatie conectata la serviciile de colectare din Unitatatea administrativ teritoriale a

orasului Falticeni, judetul Suceava 
100% 100% 100% 100% 100%

c) Asigurarea serviciilor de colectare separata in Unitatatea administrativ teritoriale a orasului

Falticeni, judetul Suceava 
100% 100% 100% 100% 100%

a) Numărul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipuri si dimensiuni, ca urmare a solicitărilor,

raportat la numărul total de solicitări
90% 95% 100% 100% 100%

b) Numărul anual de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numarul total de

sesizari din partea autoritatilor centrale si locale
0% 0% 0% 0% 0%

c) Numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numarul total de

sesizari din partea autoritatilor centrale si locale
0% 0% 0% 0% 0%

d) Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la totalul

reclamatiilor privind cantitatile de servcii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori
100% 100% 100% 100% 100%

e) Procentul de solicitari de la lit. d) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare 80% 80% 80% 80% 80%

f) Cantitatea de deseuri colectata separat raportata la cantitatea totala de deseuri municipale

colectate
20% 20% 20% 20% 20%

g) Cantitatea totala de deseuri sortate si valorificate raportata la cantitatea totala de deseuri

municipale colectate
12% 12% 12% 12% 12%

h) Penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratilor publice locale a orasului

Falticeni, judetul Suceava raportat la valoarea prestatiei, pe activitati 0% 0% 0% 0% 0%

i) Cantitatea de deseuri colectata din locurile neamenajate raportata la cantitatea totala de deseuri

municipale colectate
10% 7% 4% 2% 5%

ANEXA 1.1. INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERĂ IN MUNICIPIUL FALTICENI, JUDETUL 

SUCEAVA

Nr. 

crt.
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Trimestrul

Indicatori generali

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate

Pag. 1



j) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de

reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori
100% 100% 100% 100% 100%

k) Procentul de solicitari de la litera j) rezolvate in mai putin de 2 zile calendaristice 80% 80% 80% 80% 80%

l) Valoarea rezultata din valorificarea deseurilor reciclabile raportata la valoarea totala aferenta

activitatii de colectare a deseurilor (total facturat)
2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6%

a) Numărul de sesizari scrise raportat la numarul total de utilizatori, pe activitati si categorii de

utilizatori
1% 1% 1% 1% 1%

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile

calendaristice
100% 100% 100% 100% 100%

c) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a dovedit intemeiat 10% 10% 10% 10% 10%

2

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

a) Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au

îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a activitatii
0 0 0 0 0

b) Valoarea despagubirilor acordate de operator pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoarea

totala facturata aferenta activitatii
0% 0% 0% 0% 0%

c) Numarul de neconformitati constatate de autoritatea publica locala a ....................... 0 0 0 0 0

Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor

Indicatori garantaţi

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de delegare

1.2.

1.3.

2.1. Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare

Pag. 2



INDICATORI CU PENALITATI

Nr. 

Crt.
Titlu Descriere/unitate de masurare

Valori 

propuse/ 

interval de 
Penalitati

1

10 % sau mai putin: 200000 

lei

 20% sau mai putin: 175000 

lei

30% sau mai putin 150000 lei

40% sau mai putin 125000 lei

50% sau mai putin 100000 lei

60% sau mai putin 75000 lei

Intre 60% si 70% - 50000 lei

75% sau mai mult - nici o 

penalitate

ANEXA 1.2 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

Indicatori tehnici

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR MUNICIPALE IN 

UNITATATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI FALTICENI, JUDETUL 

SUCEAVA

70% incepand 

cu anul 2023

Colectarea 

separata a 

deseurilor 

municipale 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi 

sticlă din deşeurile municipale, colectate separat, ca 

procentaj din cantitatea totală generata de deşeuri 

de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 

municipale.     

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi 

sticlă din deşeurile municipale colectate separat 

reprezintă cantitatea acceptată într-un an 

calendaristic de către staţia/staţiile de sortare.        

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, 

metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se 

calculează pe baza determinărilor de compoziţie 

realizate de către operatorul de salubrizare. 

În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor 

municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, 

plastic şi sticlă din deşeurile municipale se consideră 

a fi 33%.

 la nivelul Unitati administrativ teritoriale a orasului 

Falticeni, judetul Suceava 



                               



INDICATORI FARA PENALITATI

Nr. 

Crt.
Titlu Descriere/unitate de masurare

Valori propuse/ 

interval de valori
Comentarii

1

1.1

Eficienta in cresterea 

parametrilor de calitate 

revazuti de Contractelor 

cu Utilizatorii 

Numarul de contracte cu Utilizatori modificate in mai putin de 10 zile 

calendaristice de la primirea solicitarii din partea Utilizatorului, in raport cu 

numarul de solicitari de modificare a clauzelor contractuale (%)

minim 95%

In conformitate cu cerinta 

formulata in Regulamentul 

Serviciului de Salubrizare 

(Anexa 1)

2

2.1 Rata de conectare la 

serviciul de salubrizare

Populatia deservita de serviciu de colectare deseuri ca procent din 

populatia totala din Unitatea administrativ teritoriale a orasului Falticeni, 

judetul Suceava 

100% Datele sunt folosite in 

scopuri de monitorizare

2.2
Deseuri voluminoase 

colectate separat 

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat/locuitor si an ca 

procent din indicatorul stabilit in planurile corespunzatoare de gestionare a 

deseurilor (%)

75 – 100 %
Datele sunt folosite in 

scopuri de monitorizare

2.3

Deseuri voluminoase 

colectate separat trimise 

la tratare/valorificare/ 

depozitare

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat trimisa la 

tratare/valorificare/depozitare ca procent din cantitatea totala colectata de 

deseuri voluminoase colectate in Unitatea administrativ teritoriale a 

orasului Falticeni, judetul Suceava (%)

minim 90%
Datele sunt folosite in 

scopuri de monitorizare

ANEXA 1.3 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE MENAJERĂ,                                                                                                  

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEŞEURILOR , IN UNITATATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI FALTICENI, 

JUDETUL SUCEAVA

Indicatori de performanta

Indicatori tehnici



INDICATORI OPERATIONALI

Nr. 

Crt.
Titlu Descriere/unitate de masurare

Valori propuse/ 

interval de valori Penalități

1

ANEXA 1.4 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE 

SALUBRIZARE                                                                                           

ACTIVITATEA DE SORTARE SI TRANSPORT A DEŞEURILOR,  IN UNITATEA 

Indicatori de performanta

10 % sau mai putin: 200000 

lei

 20% sau mai putin: 175000 

lei

30% sau mai putin 150000 lei

40% sau mai putin 125000 lei

50% sau mai putin 100000 lei

60% sau mai putin 75000 lei

Intre 60% si 70% - 50000 lei

75% sau mai mult - nici o 

penalitate

1.1 Eficienta in sortare

Cantitatea totala de deseuri trimise 

la reciclare ca procentaj din 

cantitatea totala de deseuri 

acceptate la statia de sortare

minim 75%



INDICATORI CU PENALITATI

Nr. 

Crt.
Titlu Descriere/unitate de masurare

Valori propuse/ 

interval de valori

minim 70% incepand 

cu anul 2023

ANEXA 1.5 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

Colectarea 

deseurilor din 

constructii si 

demolari

Cantitatea de deseuri  din constructii si demolari reciclata ca procent 

din cantitatea totala de deseuri din constructii si demolari colectate la 

nivelul Unitati administrativ teritoriale a municipiului Falticeni, judetul 

Suceava  (%)

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI FALTICENI, JUDETUL SUCEAVA



Penalitati

                               

 10 % sau mai 

putin: 200000 lei

 20% sau mai putin: 

175000 lei

30% sau mai putin 

150000 lei

40% sau mai putin 

125000 lei

50% sau mai putin 

100000 lei

60% sau mai putin 

75000 lei

Intre 60% si 70% - 

50000 lei

75% sau mai mult - 

nici o penalitate



INDICATORI CU PENALITATI

Nr. 

Crt.
Titlu Descriere/unitate de masurare

Valori propuse/ interval de 

valori Penalitati

 10 % sau mai 

putin: 200000 lei

 20% sau mai putin: 

175000 lei

30% sau mai putin 

150000 lei

40% sau mai putin 

125000 lei

50% sau mai putin 

100000 lei

60% sau mai putin 

75000 lei

Intre 60% si 70% - 

50000 lei

75% sau mai mult - 

nici o penalitate

minim 70% incepand cu 

anul 2023

ANEXA 1.5 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

Colectarea 

deseurilor din 

constructii si 

demolari

Cantitatea de deseuri  din constructii si demolari reciclata ca 

procent din cantitatea totala de deseuri din constructii si 

demolari colectate la nivelul Unitati administrativ teritoriale a 

municipiului Falticeni, judetul Suceava  (%)

ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI FALTICENI, JUDETUL SUCEAVA



Nr. 

Crt.
Descriere Prevedere legala Contravenient Cuantum (lei)

1

prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără 

aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, 

respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (1)
Operatori 30.000 - 50.000 

2

atribuirea de către orasul Falticeni, judetul Suceava a contractelor de delegare a gestiunii 

pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea 101/2006, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, fără respectarea procedurilor legale în 

vigoare specifice fiecărui tip de contract;

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (1)
Autoritati 30.000 - 50.000 

3

nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data 

aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de 

delegare a gestiunii

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Operatori 30.000 - 50.000 

4
nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi 

lung a serviciului de salubrizare, aprobată de orasul Falticeni, judetul Suceava ;

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (1)
Operatori 30.000 - 50.000 

5

nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) "Autorităţile administraţiei publice locale 

elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de 

prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi 

protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor 

administrativ-teritoriale"

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (1)
Autoritati 30.000 - 50.000 

6
neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini 

propriu al serviciului

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (2)
Primar 10.000 - 30.000 

7

fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau 

de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, 

arbuştilor, arborilor etc

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (22)
Utilizator 1.500 - 3.000 

8

incalcarea dispozitiilor art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 101/2006 "Membrii comunităţilor 

locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai 

serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii: sa asigurare precolectari separate, în 

recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii 

special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a 

activităţilor lucrative pe care le desfăşoară;

Lege 101 / 2006, Art 

30, alin (24)
Utilizator 100 - 300 

9

Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea 

administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si constituie motiv de revocare 

a hotarârii de atribuire, precum si de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz

Legea 51 / 2006 Art. 

33, alin (5)
Operator 30.000-50.000

10
modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a 

dotarilor aferente sistemelor de salubrizare a locallitatilor

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (1)
Utilizator 500 - 1.000 

11 sistarea nejustificata a serviciului 
Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (2)
Operator 5.000 - 10.000 

ANEXA 2 - LISTA CONTRAVENTII SI A PENALITATILOR IN MUNICIPIUL  FALTICENI, JUDETUL SUCEAVA



12

încalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si/sau comerciale, 

inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de salubrizare a localitatilor stabilite de 

autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate 

licentelor

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (3)
Operator 10.000 - 50.000 

13

refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele 

si/sau informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si/sau informatii 

necesare desfasurarii activitatii acestora

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (3)
Operator 10.000 - 50.000 

14

furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice în afara parametrilor tehnici si/sa calitativi 

adoptati prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliti prin normele tehnice si/sau 

comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (3)
Operator 10.000 - 50.000 

15

nerespectarea de catre orasul Falticeni, judetul Suceava a dispozitiilor Legi 51/2006, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte reglementari specifice 

serviciilor de salubrizare a localitatilor. Orice îndeplinire sau îndeplinirea necorespunzatoare 

a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare competente

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (3)
Operator 10.000 - 50.000 

16

refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile 

prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum 

si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Operator 30.000 - 50.000 

17 neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor decontrol
Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)

Operator/ 

Autoritati
30.000 - 50.000 

18

furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata 

potrivit prevederilor Legi 51/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau 

cu licenta a carei valabilitate a expirat

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)

Operator/ 

Autoritati
30.000 - 50.000 

19
furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara contract de delegare a gestiunii, în 

cazul gestiunii delegate

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Operator 30.000 - 50.000 

20

practicarea unor tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de Consiliul Local al 

orasului Falticeni, judetul Suceava, în baza metodologiilor stabilite de autoritatile de 

reglementare competente

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Operator 30.000 - 50.000 

21

delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor Legi 51/2006, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei specifice fiecarui serviciu si 

a legislatiei privind proceduriile de delegare

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Operator 30.000 - 50.000 

22

aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor 

de salubrizare a localitatilor fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea 

teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Autoritati 30.000 - 50.000 

23
nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii 

populatiei, a mediului de viata a populatiei si a mediului

Legea 51 / 2006 Art. 

47, alin (4)
Operator 30.000 - 50.000 

24

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor menajere şi stradale, a molozului şi a ambalajelor 

pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special 

amenajate

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)

Operator/ 

Utilizator
500 – 5000

25
Amplasarea recipientelor de precolectare în alte locuri decât cele stabilite sau mutarea lor în 

locuri nepermise

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)

Operator/ 

Utilizator
500 – 5000

26
Depozitarea deşeurilor pe platformele autorizate în afara recipienţilor şi nemenţinerea 

curăţeniei pe platforme sau în jurul recipienţilor

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)

Operator/ 

Utilizator
500 – 5000

27
Neasigurarea sau obstrucţionarea căilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea 

recipienţilor

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 – 5000

28
Utilizarea coşurilor de gunoi stradale în alte scopuri decât depozitarea de către pietoni a 

deşeurilor de dimensiuni mici

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 – 5000
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29
Utilizarea dispozitivelor de precolectare in alte scopuri decât cele pentru care au fost 

destinate

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)

Operator/ 

Utilizator
500 – 5000

30 Deteriorarea sau distrugerea cu buna ştiinţă a dispozitivelor de precolectare a deşeurilor
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)

Operator/ 

Utilizator
500 – 5000

31
Neigienizarea după fiecare golire a recipienţilor şi neefectuarea dezinfecţiei lunare la 

platformele de colectare

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Operator 500 – 5000

32

Neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare de către persoanele fizice sau juridice a 

operaţiilor de menţinere a curăţeniei, înlăturare a zăpezii, gheţii sau poleiului, a trotuarelor si 

rigolelor, (inclusiv a grătarelor gurilor pluviale) de pe proprietate aprivata până la limita cu 

proprietatea publica

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 – 5000

33 Blocarea gurilor pluviale prin depozitarea de deşeuri, pământ sau moloz
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 – 5000

34

Depozitarea materialelor de constructii pe domeniul public sau privat al orasul Falticeni, 

judetul Suceava , fara aprobarea prealabila a Autoritatilor publice locale a orasului Falticeni, 

judetul Suceava 

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 – 5000

35

Depozitarea in  locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor municipale sau pe 

domeniul public sau privat al Unitati administrativ teritoriale a orasului Falticeni, judetul 

Suceava , a unor deseuri sau obiecte cu volum mai mare de 2 mc sau cu una din dimensiuni 

mai mare de 2,5 m

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 – 5000

36

Organizarea necorespunzatoare a santierelor de constructii prin lipsa imprejmuirii, 

nementinerea curateniei, raspandirea prafului, necuratarea rotilor la mijloacele de transport 

la iesirea din santier

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 1.000 – 5000

37
Utilizarea recipientilor pentru deseurile reciclabile in alte scopuri decat cele pentru care sunt 

destinate

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 - 5000

38
Neridicarea cadavrelor de animale de catre firmele specializate la termenele prevazute in 

contracte si neefectuarea dezinsectiei la locurile de unde au fost ridicate cadavrele

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Operator 500 - 5000

39 Intretinerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport a deseurilor municipale colectate
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Operator 1.000 – 5000

40 Lipsa echipamentului de lucru si a ecusonului pentru personalul operatorului
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Operator 1.000 – 5000

41 Nerespectarea graficelor de colectare a deseurilor municipale
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Operator 500 – 5000

42
Împiedicarea operatorilor de a efectua lucrarile de dezapezire prin blocarea strazilor si 

trotuarelor cu autovehiculelor parcate in locuri nepermise sau cu marfuri si ambalaje

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 - 5000

43 Deversarea de reziduuri lichide pe spatiile publice 
Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 500 - 5000

44
Neluarea măsurilor de salubrizare si imprejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de 

catre proprietari

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 1.000 – 5000

45
Creşterea de păsări si animale in adaposturi improvizate si/sau neigeinizate, generatoare de 

disconfort

Legea 101 / 2006, Art. 

30, alin (3)
Utilizator 1.000 – 5000
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46

Neindeplinirea indicatorului de colectare separata a deseurilor de hartie, metal, plastic si 

sticla de 70% din cantitatea totală generata de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 

deşeurile municipale.     

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale colectate 

separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către staţia/staţiile de 

sortare.                                                                                                          Cantitatea totală 

generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se calculează 

pe baza determinărilor de compoziţie realizate de către operatorul de salubrizare. 

În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, 

metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se consideră a fi 33%.  

Art. V din OUG nr. 

133 si Anexa nr. 5 din 

OUG nr. 92/2021

Operator

operatorul trebuie 

sa achite cheltuielile 

cu contribuţia 

pentru economia 

circulară şi al 

cheltuielilor cu 

depozitarea 

deşeurilor pentru 

cantităţile de 

deşeuri municipale 

care depăşesc 

cantităţile destinate 

a fi depozitate 

corespunzătoare 

indicatorului de 

performanta

47
Neindeplinirea indicatorului de colectare sortare de 75%  din cantitatea totala de deseuri 

municipale fractia uscata acceptata la punctul de sortare sa fie deseuri valorificate

Art. V din OUG nr. 

133 si Anexa nr. 5 din 

OUG nr. 92/2022

Operator

operatorul trebuie 

sa achite cheltuielile 

cu contribuţia 

pentru economia 

circulară şi al 

cheltuielilor cu 

depozitarea 

deşeurilor pentru 

cantităţile de 

deşeuri municipale 

care depăşesc 

cantităţile destinate 

a fi depozitate 

corespunzătoare 

indicatorului de 

performanta


