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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind alegerea modalităţii de gestiune a unor activităţi de salubrizare în oraşul

Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi aprobarea Studiului de oportunitate a deciziei de delegare

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.5390/17 noiembrie 2016 şi

Raportul de specialitate al Serviciului întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia
mediului din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai la proiectul
de hotărâre privind alegerea modalităţii de gestiune a unor activităţi de salubrizare în
oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi aprobarea Studiului de oportunitate a deciziei de
delegare, înregistrat sub nr.5391/17 noiembrie 2016,

- prevederile art.22, art.29, alin. (1) şi alin. (2), precum şi art.32 din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art.12 din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor - republicată,

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.8/2013 privind
aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”,

În baza art.36 alin.(5) lit. a, art.45 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind alegerea modalităţii de
gestiune a unor activităţi de salubrizare în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,
prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă delegarea serviciului public de salubrizare pe teritoriul
Oraşului Valea lui Mihai, pentru următoarele activităţi:
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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, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

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

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţului Bihor,
 Primarul oraşului Valea lui Mihai,
 Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului din

aparatul de specialitate al Primarului oraşului,
 se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baricz-Nánási Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.41 din 25 noiembrie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 11 voturi PENTRU

- 5 ABŢINERI *

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”
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ROMÂNIA ANEXĂ
JUDEŢUL BIHOR la Hotărârea nr.41 din 25 noiembrie 2016

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind alegerea modalității de gestiune a unor activități de salubrizare

în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor

Preambul

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 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. –
art. 22, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice -
Republicată

Considerații generale

Obiectul studiului de oportunitate este fundamentarea necesității și
oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul
orașului Valea lui Mihai pentru următoarele activități:

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

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

Servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor care
asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter
social ale colectivităţilor locale, cu privire la:

a)alimentarea cu apă;
b)canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c)colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d)producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în

sistem centralizat;
e)salubrizarea localităţilor;
f)iluminatul public;
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g)administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi altele asemenea;

h)transportul public local.
Prin salubrizare, în contextul Regulamentului cadru al serviciului de

salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 85/2015, se
înțelege totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui
aspect salubru al localităţilor.

Salubrizarea localităților se realizează în 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.

Situația salubrizării în context local

Contractul de prestări servicii privind gospodărirea deşeurilor menajere în
oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000, încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi S.C. BIO
FLORISAL S.R.L. – Carei, judeţul Satu Mare a încetat, în baza Hotărârii
Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai nr. 18/2016.

Activitățile de salubrizare prestate de S.C. Bio Florisal S.R.L, în
conformitate cu prevederile art. 2, alin.(3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților – Republicată, au fost următoarele:

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

j)administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

În data de 01.02.2016,  în baza proiectului ”Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Bihor” finanțat prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu
2007-2013 au fost demarate lucrările de închidere la depozitul de deșeuri Valea lui

Mihai. Deșeurile generate în orașul Valea lui Mihai
sunt transportate la Oradea deoarece depozitarea
deșeurilor la halda din localitate a fost sistat definitiv
la data de 08.06.2016.

Orașul Valea lui Mihai, în vederea alinierii
la prevederile Tratatului de preaderare și a
Directivelor cu privire la gestionarea deșeurilor, în
anul 2009 a finalizat Proiectul ”Valea lui Mihai –
Reciclare Ecologică – Proiect pentru implementarea
unui sistem eficace de gestionare a deşeurilor în
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oraşul Valea lui Mihai şi localităţile partenere: Curtuișeni, Cherechiu, Sălacea, Şimian
şi Tarcea” prin Schema de finanţare: PHARE 2004 CES, „Schema de investiţii
pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor, Faza extinsă”

Astfel, s-a executat staţia de sortare a deșeurilor reciclabile şi staţiei de
compost a deșeurilor biodegradabile, s-au achiziționat: 5355 europubele cu
capacitatea de 120 l, 198 europubele de 240 l, 74 de containere de 1,1 mc şi 5461
recipiente pentru compostare individuală, două autospeciale (autogunoiere).

În anul 2014 a fost pus în funcțiune a stația de sortare a deșeurilor
reciclabile și de compostare a deșeurilor biodegradabile și s-a putut demara colectarea
selectivă a deșeurilor. Operatorul stației de sortare și compostare a deșeurilor este S.C.
A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. Cantitatea de deșeuri valorificate la stația de sortare
a deșeurilor reciclabile și compostarea deșeurilor biodegradabile se prezintă astfel:

Situația salubrizării în context județean

Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID) în Bihor,
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu 2007-2013 implementat de
Consiliul Județean Bihor presupune:

• Construirea unei staţii de tratare mecano-biologice (MBT) la Oradea şi
achiziţionarea de echipamente de manipulare, încărcare şi transport a deşeurilor
stabilizate;
• Construirea a patru staţii de transfer a deşeurilor la Beiuş, Marghita, Salonta şi
Săcueni, precum şi achiziţionarea mijloacelor de transport a deşeurilor
reziduale;

• Construirea a trei staţii de sortare a deşeurilor la Beiuş, Marghita şi
Salonta, precum şi achiziţionarea de echipamente de manipulare, încărcare şi transport
a deşeurilor reciclabile şi reziduale;

• Dotarea cu echipamente mobile de colectare a staţiei de sortare Valea
lui Mihai şi staţia de transfer Aleşd;

• Optimizarea stației de sortare Valea lui Mihai la capacitatea de 4.500
t/an

• Achiziţionarea de echipamente de colectare a deşeurilor reciclabile şi
biodegradabile pentru cele şase zone de colectare din judeţ;

Deşeu Cumulat - kg
2013

Cumulat – kg
2014

Cumulat – kg
2015

PET 1.990,00 37,380,00 75.620,00
Hârtie şi
carton 9.130,00 50.940,00 95.000,00

Biodeșeu
compostat 0,00 82.880,00 121.370,00
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• Închiderea celor opt depozite de deşeuri neconforme din Oradea,
Beiuş, Marghita, Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea lui Mihai.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai nr. 8/2013
privind aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului:
”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor” prevede
următoarele:

”Art. 6(1) Consiliul Judeţean Bihor se obligă să acţioneze ca solicitant al
finanţării (beneficiar al măsurii) pentru Proiect, iar consiliile locale ale municipiilor,
oraşelor şi comunelor membre ale ADI „ECOLECT GROUP” vor fi beneficiarii
finali ai Proiectului.”

”Art. 16 (1) Serviciile publice de interes local, aflate în responsabilitatea
consiliilor locale, sunt cele de colectare a deşeurilor generate de populaţie şi
transportul acestora, după caz, la: staţiile de transfer, staţia de sortare, staţia de
compostare, staţia de tratare mecano – biologică sau depozit.

(2) Pentru aceste servicii părţile optează pentru gestiunea delegată
care urmează a fi făcută de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT
GROUP”, în baza unui mandat special dat de fiecare consiliu local, în condiţiile
legii, zonal pentru unităţile administrativ – teritoriale arondate unei staţii de transfer
/ sortare/ compostare / tratare mecano – biologică / depozit împreună, … , conform
Anexei nr. 2, după cum urmează:

„câte un operator pentru fiecare zonă (zonele 2-6), care să
asigure colectarea deşeurilor municipale din zona respectivă, transportul acestora la
staţia de transfer din zona sau la instalaţia de stocare temporară, respectiv staţia de
sortare din zonă, operarea staţiei de  transfer, a  instalaţiei de stocare temporară și a
staţiei de sortare din zonă, dacă aceste instalaţii au fost realizate prin Proiect,
precum și transportul deşeurilor reziduale de la aceste instalaţii la instalaţia de
tratare mecano - biologică Oradea și la depozitul conform Oradea.

(3) În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ
teritoriale, la data delegării serviciilor publice de salubrizare în condiţiile alin. (2),
are în derulare un contract cu un operator, licitaţia pentru delegarea serviciului va fi
făcută şi pentru acea unitate administrativ – teritorială, cu menţiunea că operatorul
selectat va începe operarea la încetarea contractului existent.”

Localităţi arondate staţiei de transfer Săcuieni (Zona 6)
Localitate Populaţie

SĂCUIENI 11.697
VALEA LUI MIHAI 10.631
CIUHOI 2.213
DIOSIG 6.946
ROŞIORI 3.198
TĂMĂŞEU 1.991
CHERECHIU 2.487
CURTUIŞENI 3.801
SĂLACEA 3.126
ŞIMIAN 3.834
TARCEA 2.602

TOTAL 52.526
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Termenul de finalizare a proiectului SMID este 20.09.2016.
Modalități de gestionare a serviciului de salubrizare

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor – Republicată
prevede următoarele:

Art. 12 (1)Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile
Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi:

a)gestiune directă;
b)gestiune delegată.
(2)Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în
conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei
localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată
prevede următoarele:

Gestiunea directă
Art. 28
(1)Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile

deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le
reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce
le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,
respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice
aferente acestora.

(2) 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.

Gestiunea delegată
Art. 29
(1)Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau
mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile
proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată
a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a



8

sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi
obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme.

(2)Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea,
administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face
pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor,
pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare,
concretizate într-un studiu de oportunitate.

(3)Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după
caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice şi se semnează de primari, de preşedinţii
consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe
seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

Considerente tehnico – economice

Analizând prevederile legale rezultă că gestiunea serviciului de salubrizare
se realizează prin gestiune directă sau gestiune delegată.

Gestiunea directă este modalitatea în care autoritatea deliberativă şi
executivă îşi asumă toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu
privire la furnizarea/prestarea serviciilor de salubrizare. Aceasta se realizează prin
intermediul unui operator de drept public înfiinţat la nivelul unităţii administrativ
teritoriale sau al unui operator privat cu capital social integral al unităţilor
administrativ-teritoriale. Însă gestiunea directă nu este posibilă deoarece Orașul Valea
lui Mihai nu dispune de infrastructura necesară prestării unor servicii de salubrizare.
Colectarea deșeurilor municipale de la populație și instituții publice presupune un
număr de minim 2800 de buc. europubele, 50 buc. de euro-containere.  Având în
vedere că depozitul ecologic de deșeuri autorizat se află la o distanță de cca. 70 km
(cel de la Oradea), în vederea transportului deșeurilor generate ar fi necesare 2
autogunoiere cu o capacitate de minim 24 mc. Lipsa acestora face imposibilă
prestarea serviciului de salubrizare menajeră în condiții legale, fără a periclita mediul
ori sănătatea umană.

Infrastructura necesară nu poate fi finanțată din fonduri europene deoarece
proiectul ”SMID Bihor” asigură aceste investiții și ar presupune dublă finanțare.
Achiziția acestora din fonduri proprii ar presupune un efort financiar mare pentru
bugetul localității respectiv ar fi necesară integrarea contravalorii investițiilor în
tariful de salubrizare. În altă ordine de idei, având în vedere participarea localității la
proiectul ”SMID Bihor” orice soluție, alta decât ”gestiunea delegată care urmează a
fi făcută de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP” ar
periclita sustenabilitatea proiectului, atingerea țintelor și ar conduce la returnarea
parțială a finanțării europene. Nu cunoaștem data finalizării proiectului ”SMID
Bihor” și a demarării procedurii de achiziție publică de către asociația
intercomunitară deoarece nu au fost respectate termenele comunicate până în prezent
de către Consiliul Județean Bihor.

Gestiunea delegată este modalitatea în care autorităţile deliberative atribuie
unuia sau mai multor operatori competenţele şi responsabilităţile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de salubrizare, pe baza unui contract, denumit contract
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de delegare a gestiunii. Unitățile administrative teritoriale au obligația de a atribui
contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016, ale
Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016.

Având în vedere prevederile art. 22, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată conform cărora modalitatea de
gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 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, consider oportun, dar numai
până la finalizarea proiectului (SMID) Sistemul de management integrat al
deşeurilor  în Bihor, delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul
orașului Valea lui Mihai pentru următoarele activități:

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

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

ȘEF SERVICIU
Indrie Ovidiu-Dan


