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JUDEȚUL IALOMIȚA                                                           Anexa nr.1 
CONSILIUL LOCAL                                            la Hotărârea nr.66 din 28.08.2020 
AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI                                                                                                                                     
 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind modalitatea de gestiune a activitățile de măturat,  

spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești 
 din cadrul Serviciului de salubrizare  

 

Capitolul I 
ASPECTE GENERALE 
1.1. Denumirea studiului 
Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a a activitățile de măturat, spălat, stropit 

și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești 
 din cadrul Serviciului de salubrizare 

1.2. Autoritatea contractantă 
Oraşul Căzăneși este persoana juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate 

juridică deplină. 
Adresa: șos. București nr.93, 
CUI: 231962Tel.0243264010, fax 0243264397, email: primaria@primariacazanestiil.ro 
Adresa web: www.primariacazanestiil.ro 
1.3. Obiectul studiului 
 Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situaţiei actuale a activităţilor măturat, spălat, 

stropirea şi întreţinerea curăţeniei căilor publice în Oraşul Căzănești şi fundamentarea necesităţii si a 
oportunităţii atribuirii gestiunii Serviciului de salubrizare care va cuprinde activitățile de măturat, 
spălat, stropirea şi întreţinerea curăţeniei căilor publice (inclusiv curățatul rigolelor şi evacuarea 
deşeurilor stradale și a deșeurilor depozitate necontrolat). 

1.4. Scopul studiului 
 Scopul Studiului de oportunitate constă în determinarea modalității de gestiune a Serviciului 

de salubrizare și anume a activităților menționate la pct.1.3 
1.5. Prezentarea Oraşului Cazanesti 
 Oraşul Căzănești se află în centrul județului Ialomița, pe malul stâng al râului Ialomița, la 

jumatatea distanței dintre municipiul Slobozia și municipiul Urziceni, la aproximativ 30 km de 
fiecare. Prin oraş trece Drumul naţional DN2A. 

Suprafaţa U.A.T Oraș Căzănești  este de 5.423 ha. Suprafaţa de intravilan este de 619 ha, în 
timp ce extravilanul ocupă 4.804 ha. Conform recensământului din anul 2011, orașul Cazanesti are o 
populaţie de 3500 de locuitori. 

1.6. Obiectivele și cerinţe ale studiului 
 Consiliul Local al orașului Căzănești urmăreşte ca prin alegerea formei de gestiune să realizeze 
următoarele obiective și cerințe:  

a) Protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) Autonomia locală și descentralizarea serviciilor; 
c) Responsabilitatea față de cetățeni; 
d) Conservarea și protecţia mediului înconjurător; 
e) Asigurarea calității și continuităţii serviciului; 
f) Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
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g) Nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
h) Transparența, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 
i)  Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţii 

administrativ-telitoriale şi a banilor publici; 
 Salubrizarea orașului Căzănești este un serviciu comunitar de utilități publice care este 
organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administraţiei 
publice locale. 

Serviciul de salubrizare în Oraşul Căzănești funcţionează și este organizat conform 
Regulamentului Serviciului de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI 
Salubris Group 2010 SRL, actualizat și aprobat prin HCL nr.13/2020. Acest regulament conţine 
prevederi referitoare la organizarea și funcţionarea serviciului de salubrizare, pentru următoarele 
activităţi: 

a) Colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere și al deşeurilor similare 
provenite din activități comerciale, din industrie și instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; 

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

c) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
d) Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
e) Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
f) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 
g) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 

de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare; 
h) Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare; 
i) Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 Dintre  activitățile din Regulament, activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor 
publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea 
acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare și dezinsecția, dezinfecția și 
deratizarea, nu fac obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare către 
operatorul S.C Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L. Pentru aceste activități, U.A.T Căzănesști a primit 
negație din partea operatorului privind neefectuarea acestor activități. 
  În vederea delegării activităților de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, 
autoritatea contractantă, Orașul Căzănești va elabora și va aproba și Regulamentul și Caietul de 
sarcini al Serviciului de salubrizare pentru aceste activități. 

1.7. Cadrul legal 
  Prin raportare la principiul continuităţii serviciilor de utilitate publică și a atribuţiilor ce revin 
autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte aceste servicii, se întocmeşte prezentul studiu de 
oportunitate, cu respectarea următoarelor acte normative: 
 - Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 



3 
 

 - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată 
prin Legea nr. 515/2002; 
 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de 
salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI Salubris Group 2010 SRL. 

 
CAPITOLUL II 
Asigurarea activităților de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice din 

cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești  
 

2.1. Organizarea și funcționarea Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești 
Serviciul de salubrizare în Oraşul Căzănești se desfășoară în conformitate cu legislaţia în 

vigoare privind atribuţiile Consiliului local în asigurarea Serviciului de salubrizare, scopul activității 
fiind de asigurare a curăţeniei generale în localitate, prin salubrizarea locurilor publice și a străzilor, 
precum și luarea măsurilor necesare de prevenire, reducere si combatere a factorilor poluanţi. 
 În prezent, activitatea de măturat a căilor publice este asigurată de persoanele beneficiare de 
venit minim garantat.  
 Finanţarea activităților se va realiza din bugetul local.   
 Utilizatorii/beneficiarii activităților de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice sunt: 
persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile 
de utilităţi publice, în condiţiile legii, respectiv: 
 a) Persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai oraşului Căzănești; 
 b) Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Căzănești; 
 c) Instituţii publice cu sedii sau filiale în oraşul Căzănești. 
 Au calitatea de utilizator al activităților de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice 
din cadrul Serviciului de salubrizare, beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi 
potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 Dreptul, fără discriminare, de acces la Serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum 
și la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

2.1.1. Controlul calitatii si cantitatii serviciilor 
Activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de 

Salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă prevăzuţi la nivelul oraşului Căzănești 
în Regulamentul Serviciului de salubrizare pentru aceste activități. Indicatorii de performanță și de 
evaluare stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea activităților de 
măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare a localităţii. 
 Primăria orașului Căzănești realizează activitatea de monitorizare a modului în care se 
desfăşoară activităţile de salubrizare de către prestator prin intermediul persoanelor desemnate prin 
dispoziţia Primarului orașului Căzănești. 

2.2. Principalele aspecte ce impun realizarea studiului 
 Elaborarea Studiului de oportunitate reprezintă o cerinţa a Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scopul acestuia 
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fiind de a fundamenta și a stabili modalitatea optimă de realizare a activităților de măturat, spălat, 
stropit şi întreţinere a căilor publice a Oraşului Căzănești.  
 Aspectele care impun realizarea studiului: 

- Modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislaţia U.E. mai ales 
modificările legislative cuprinse în cadrul OUG nr.74/2018; 

- Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr. 51/2006, a 
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completălile ulterioare care 
la art. 22 alin. (3) prevede: „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu 
de oportunitate, 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.” 

- Necesitatea asigurării continuităţii tuturor activităților din cadrul Serviciului de salubrizare 
în Oraşul Căzănești; 

- Necesitatea asigurării și gestionarii eficiente și de calitate a Serviciului de salubrizare în 
Oraşul Căzănești; 

- Dezvoltarea durabila a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice precum și 
asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate; 

- Dorinţa autorității publice locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor 
orașului Căzănești; 

Față de toate aceste considerente aratăm că autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale au competente exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
coordonarea si atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor. 
 Alegerea modalităţii de gestiune a activităților de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor 
publice din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești, se face prin hotărâre a autorității 
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de 
salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi.  

Conform prevederilor Legii nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, modalitatea de gestiune se poate realiza prin: 

A. Gestiune directă; 
B. Gestiune delegată; 
Gestiunea Directă 

Puncte tari Puncte slabe 
Uşurinţa în licenţiere și autorizare deoarece 
operatorul este o entitate de drept public; 
Dotarea operatorului de drept public 
rămâne tot timpul la dispoziţia 
beneficiarului; 
Angajarea de forţa de muncă și scăderea 
şomajului direct de către beneficiar prin 
intermediul operatorului de drept public 

Implicarea redusă a cetăţenilor în problemele 
de întreținere a străzilor și trotuarelor în 
condiţiile realizării Serviciului de salubrizare 
cu o entitate de drept public; Lipsa de 
experienţa a personalului 

Oportunităţi Ameninţări 
Specializarea unui personal intern calificat; 
Exercitarea unui control direct asupra 
personalului 

Durata impredictibilă pentru finalizarea 
procedurilor de achiziţie pentru utilajele 
necesare;  
Lipsa unei baze de acţiune și costurile ridicate 
de achiziţie a acesteia;  
Cheltuirea banilor publici în alte domenii 
decât investiţiile pentru salubrizare; 
Lipsa unui sistem de management integrat la 
nivelul jud. Ialomita 
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Gestiunea Delegată 

Puncte tari Puncte slabe 
Procedura concurențială care permite 
realizarea serviciului la un preţ mai mic 
Transferarea riscurilor către operatori și 
încasarea unei redevențe; 
În caz de neexecutare culpabilă, se poate 
executa garanţia de buna execuţie 

Licenţiere și autorizare greoaie;  
Durata necesara atribuirii contractului 

Oportunităţi Ameninţări 
Prin delegare se va obţine selectarea unui 
operator care să ofere raportul optim între 
preţ şi calitate a serviciilor;  
Dotarea minimă este folosită exclusiv 
pentru activitatea delegată 

Riscul de a nu adjudeca oferta câștigătoare; 
Exista posibilitatea ca societatea privată să 
intre în insolvență, din incapacitate temporară 
de plată sau definitivă, fapt care ar periclita 
buna desfăşurare a salubrizării localităţii; 
Necorelarea legislaţiei în domeniul 
salubrizării cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice, existând posibilități 
crescute de contestare a procedurii 

 
 În urma analizei SWOT privind atribuirea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere 
a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare, considerăm oportună atribuirea acestor activități 
din cadrul Serviciului public de salubrizare prin intermediul gestiunii delegate. 
 Justificăm acest lucru, prin faptul că, în cazul unei proceduri de achiziţie, se poate obţine un 
preţ mai avantajos pentru plata serviciilor și propunem alegerea modalităţii de delegare de gestiune 
prin încheierea unui contract de delegare, respectiv un contract de achiziție publică activităților de 
măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare pentru o 
durata de 2 ani. 
 Contractul de delegare a gestiunii activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice din cadrul Serviciului de salubrizare, potrivit art. 29 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi un 
contract de concesiune de servicii ori un contract de achizitie publică de servicii. Procedura de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, în baza prevederilor Legii 
nr.98/2016, Legii nr.99/2016 si Legii nr.100/2016.  

2.3. Descrierea activităţii care se va organiza prin delegarea gestiunii 
 Serviciul de salubrizare este un serviciu publiccare este organizat, coordonat, reglementat, 
condus, monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice locale. 
 În cadrul Serviciului, activitățile ce fac obiectul delegării de gestiune sunt: 

a) măturat manual căi publice (atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare); 
b) măturat mecanizat căi publice (atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare); 
c) spălat mecanizat căi publice (atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare); 
d) stropit mecanizat căi publice (atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare); 
e) întreținere curăţenie stradală; 
f) curătat/răzuit rigole;  
g) colectarea și transportul deşeurilor stradale și a deşeurilor provenite din 

depozitări/deversări accidentale, depozitări clandestine (abandonate/aruncate pe domeniul public). 
 Prin delegarea gestiunii a activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice 
din cadrul Serviciului de salubrizare din oraşul Căzănești se urmărește îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale cetăţenilor prin: 

a) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 



6 
 

b)  dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
c)  protecţia mediului înconjurător; 
d)  respectarea legislaţiei în vigoare a ministerului sănătăţii, referitoare la normele de igienă şi 

recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei. 
 

 2.4. Modul de realizare al activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice din cadrul Serviciului de salubrizare din oraşul Căzănești 
 Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al 
domeniului public al orașului Căzănești. 
 Măturatul se va  efectua pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, 
astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau 
acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. 
 Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de 
măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat 
ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât 
cea de îngheţ. 
 Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor 
agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori 
de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. 
 Din punct de vedere al îmbrăcăminții spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, 
măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi 
bituminoase, pietre de râu, macadam. 
 Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde 
operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al 
parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi 
scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public al orașului Căzănești. 
 Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se 
efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 
 Colectarea deşeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în 
recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate 
cu mijloace de transport adecvate. 
 Deșeurile colectate din coşurile stradale vor fi transportate de către operatorul de colectare la o 
instalaţie de sortare a deşeurilor colectate în amestec. 
 Deșeurile rezultate de la măturatul căilor publice vor fi transportate la un depozit conform. 
 Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă 
ce poate fi modificată de către reprezentanţii desemnaţi ai Primăriei Oraşului Cazanesti, în funcţie de 
condiţiile meteorologice concrete. 
 Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei 
meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 
 La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, 
autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează utilajul 
ce realizează operaţiunea. 
 Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea 
operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. 
 Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea 
rigolelor de pământ se realizează pe tot parcursul anului (cu excepţia sezonului rece) cu frecvenţa 
stabilită în caietul de sarcini. 
 Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre 
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axul median al străzii. 
 

2.5. Motivele care justifică delegarea gestiunii al activităților de măturat, spălat, stropit și 
întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare din oraşul Căzănești  

 
2.5.1. Motive de ordin legislativ 
Legislaţia în domeniul serviciului de  maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice este 

reprezentată de: 
-  Legea nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare al localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 

- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul ministrul Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Aceste acte normative creează posibilitatea ca administraţiile publice locale să demareze 
demersurile pentru acordarea gestiunii activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice a localităţii, realizându-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice şi totodată 
un control mai amănunţit menit să măreasca eficienţa şi să scadă preţul acestora.  

2.5.2.  Motive de ordin economico-financiar 
Principalele argumente care stau la baza acordării gestiunii activităților de măturat, spălat, 

stropit și întreținere a căilor publice pe domeniului public al oraşului Căzănești sunt următoarele: 
- Personalul şi organizarea operatorului activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a 

căilor publice, care este încurajat să angajeze personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea ce va 
duce la scăderea numărului de şomeri şi, implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în oraşul 
Căzănești. 

- Raport optim între valoarea tarifelor şi calitatea serviciilor. 
2.5.3 Motive legate de protecţia mediului 
- Dotarea cu utilaje noi şi performante va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a 

oraşului. Astfel, viitorul operator al activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice va trebui să facă dovada deţinerii unui număr suficient de maşini şi utilaje performante, cu 
care se vor putea realiza servicii de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice de calitate 
ridicată. 

- Alegerea opţiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai mare 
exeperienţă în domeniu, şi care va putea gestiona activitatea în condiţiile unui management 
performant al calităţii mediului. 

2.5.4. Motive de ordin social 
  Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea comunitatea locală va beneficia de 
o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. 
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 CAPITOLUL III 
 PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII 
 

Deoarece autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în 
cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, în conformitate 
cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, delegarea gestiunii activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice a oraşului Cazanesti se va face prin achiziţie directă de servicii. 

Operatorul selectat va beneficia de dreptul de exclusivitate potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din 
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 CAPITOLUL IV 

VALOAREA ACTIVITĂȚILOR DE MĂTURAT, SPĂLAT, STROPIT ȘI 
ÎNTREȚINERE A CĂILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
DIN ORAŞUL CĂZĂNEȘTI  
 

Valoarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în Orașul 
Căzănești, are ca sursă - bugetul local. 

Valoarea estimată  a contractului  propusă, conform anexei nr.1 la prezentul Studiu de 
Oportunitate este de 93.869,30 lei fără TVA.  

Valoarea serviciilor s-a estimat prin analiza și studierea pieței/a ofertelor din sistemul de 
achiziții publice electronice. 

 
CAPITOLUL V 
DURATA CONTRACTULUI 
 
Pentru asigurarea unui serviciu de calitate pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și 

întreținere a căilor publice, se propune ca durata estimată a contractului de delegare să fie de 2 ani. 
CAPITOLUL V 
CONCLUZII 
 
Având în vedere aspectele tehnice și legislative,  sociale și financiar-economice menționate în 

prezentul studiu,  propunem ca autoritatea publică locală să opteaze pentru gestiunea delegată a 
activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de 
salubrizare. Aceasta formă de gestiune prezintă mai multe avantaje decât dacă ar fi să opteze pentru 
gestiunea directă, întrucât  în cazul gestiunii delegate, Consiliul local al oraşului Căzănești, păstrează 
prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a activităților de de măturat, 
spălat, stropit și întreținere a căilor publice precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea 
modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori si calitatea 
serviciilor prestate. 

Contractul de delegare a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice, va fi un contract de achizitie publică de servicii, încheiat în temeiul Legii nr.98/2016 privind 
achizițiile publice. 
 
 

 Întocmit, 
Referent Achizitii Publice, Investiții și Protecția Mediului 

 
Nițu Rodica 
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VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU SERVICII DE  MĂTURAT, SPĂLAT,  STROPIREA ȘI 
ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE 

 

 
 
CANTITĂȚI:  

 Suprafața totală de măturat, spălat și stropit: 72511.50 mp :1000 mp = 72,51 unități (mp) 

          Suprafața totală de curățat rigole: 6987,25 mp :1000 mp = 6,99 unități (mp) 

 Măturat mecanic carosabil  80% - 2 zile/lună X 7 luni (1 aprilie- 30 octombrie) – 9 lei/1000 mp X  
50,85 unități X 2 zile/lună = 915,30 lei x 7 luni = 6407,10 lei 

 Măturat manual carosabil și trotuare 20 % - 2 zile/lună X 7 luni (1 aprilie- 30 octombrie) – 21 
lei/1000 mp  x 21,66 unități  x 2 zile /lună = 909,72 x 7 luni = 6368,04 lei  

 Spălat și stropit carosabil – 2 zile/lună X 7 luni (1 aprilie- 30 octombrie) – 21,50 lei/ 1000 mp x 
72,51 unități x 2 zile/lună x 7 luni = 21.825,51 lei 

 Curățat rigole/șanțuri manual - 1 dată /lună –200 lei/1000 mp x 6,99 unitati x 7 luni  = 9786, 00 lei 
 Precolectare, colectare, transport și depozitare deșeuri stradale - 2 zile/lună = 2548 lei  (Calculat 

astfel: indicele mediu de producere deșeuri stradale – 175 kg/10.000 mp/zi, ceea ce înseamnă că pentru 
72512 mp igienizați rezultă 1270 kg deșeuri/zi x 2 zile/lună în care se mătură,  rezultă 2540 kg /lună, 
respectiv 7,26 mc/lună x 7 luni = 50,82 mc x 50,13 lei/mc (tarif practicat de operatorul de salubrizare 
al UAT Căzănești, SC Selectiv Deșeuri 2010 SRL ) = 2548   lei/an) 
 

 Valoarea totală estimată : 46.934,65 lei fără TVA/ 1 an, respectiv 93.869,30 lei fără TVA 
/2 ani 

 

 

   Întocmit,                                                                                                                                            Viză CFP, 

Nițu Rodica                                                                                                                                        Stoica Stela 
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