
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
Nr.                  /  
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
asupra proiectului de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii 

activităţii de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț 
 
Având în vedere: 
 
1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice: 
Art. 1 
(2) În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în 

continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin 
prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes 
public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la: 

a) alimentare cu apă; ........... 
e) salubrizarea  localităților. 
(4) Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în 

scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesabilității, egalității de tratament, 
promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități: 

a) au caracter economico - social; 
b) răspund unor cerințe și necesități de interes  și utilitate publică; ...... 
d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu; ...... 
h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale; ...... 
j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

administrației publice locale; 
Art. 8 
(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în 

tot ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice 
precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea 
bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale care compun 
sistemele de utilităţi publice. ...... 

(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități 
publice, autoritățile publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: 

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare 
sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării 
acestora. 

d1) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului 
de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acesta – în cazul gestiunii 
delegate; 

Art. 22 
(2) Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele 

modalități: 
a) gestiune directă 
b) gestiune delegată 
 
2. În prezent, Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț nu are în subordine un serviciu 

specializat sau o societate reglementată de Legea nr. 31/1990 cu capital social integral al 
Municipiului Piatra Neamț care să poată furniza/presta activitatea de curățarea și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și 
care să se încadreze prevederilor legislației în domeniu, pentru a se putea alege modalitatea de 
încredințare a acestei activități prin intermediul gestiunii directe. 



3. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

Art. 2 
(1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare 

de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților 
administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul 
salubrizării localităților. ........ 

(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități: 
a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri  de echipamente electrice și electronice, baterii și 
acumulatori; 

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; 
d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile 

similare; 
e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 
f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț; 
 
4. Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare se poate realiza pentru toate sau 

numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului, în baza unei analize, 
concretizată printr-un studiu de oportunitate. 

 
5. Conform art. 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilitate publică indiferent de forma de 
gestiune adoptată se realizează în baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, 
aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale, iar 
conform art. 23 din aceiași lege în cazul gestiunii delegate raporturile juridice dintre unitățile 
administrativ teritoriale și operatori sunt reglementate prin contractele de delegare a gestiunii 
serviciilor de utilități publice.  

 
6. Activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, parte componentă a serviciului de salubrizare 
în municipiul Piatra Neamț, se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui contract de 
delegare prin concesiune a gestiunii, documente de referinţă din cadrul documentaţiei de atribuire. 
În caietul de sarcini sunt prezentate condiţiile de desfăşurare a activităţii de curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț, fiind stabilite nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestei 
activităţi specifice, în condiţii de eficienţă şi siguranţă şi se constituie ca ansamblul cerinţelor 
tehnice de bază. 

Totodată, contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț, parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț, 
reglementează termenii şi condiţiile contractuale, raporturile juridice dintre delegatar şi delegat. 

Informaţiile cuprinse în caietul de sarcini cât şi în contractul de delegare, au scopul de a-i 
sprijini pe ofertanţi în pregătirea şi depunerea ofertelor, ele făcând parte din documentaţia de 
atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț, parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț. 

 
7. Prin HCL nr.80/24.03.2016, modificată cu HCL nr.123/28.04.2022 a fost aprobat 

Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamț, care cuprinde la secțiunea a 



7-a activitatea de “Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”. 

 
8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 
 
9. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 
nr. 100/2016; 

 
10. Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor; 
 
11. Faptul că începând cu data de 15 aprilie 2022 nu mai avem contract pentru curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț, trebuie demarată o nouă procedură de atribuire a activității de curățarea și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț – 
parte componentă a serviciului de salubrizare  în municipiul Piatra Neamț, pentru perioada rece 
2022 – 2023 (15.11.2022 – 15.04.2023). 

 
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează următoarele aspecte: 
1. Aprobarea Studiului de oportunitate privind opțiunea delegării prin concesiune a 

gestiunii activităţii de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare 
în municipiul Piatra Neamţ. 

2. Aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune a activităţii de curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamţ. 

3. Aprobarea Caietul de sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii 
de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 
de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamţ. 

4. Aprobarea proiectului Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţii de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în 
municipiul Piatra Neamț. 

 
Ținând cont că: 
 - activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Piatra Neamț este parte 
componentă a serviciului public de salubrizare și are ca obiectiv asigurarea de căi pietonale și 
artere de circulație rutieră practicabile în perioada de iarnă, astfel încât traficul pietonal și rutier să 
se desfășoare în condiții optime; 

 - serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 
autorităților administrației publice locale; 

 - serviciul de salubrizare cuprinde și activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, iar atribuirea 
acesteia se poate face distinct de celelalte activități ale serviciului de salubrizare, 

 
Pentru reglementarea acestei activități, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, privind: 
1. Aprobarea Studiului de oportunitate privind opțiunea delegării prin concesiune a 

gestiunii activităţii de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare 
în municipiul Piatra Neamţ; 



2. Aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune a activităţii de curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț –  parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamţ; 

3. Aprobarea Caietul de sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii 
de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 
de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamţ; 

4. Aprobarea proiectului Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţii de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în 
municipiul Piatra Neamț. 

 
Soluția de mai-sus este reglementată de prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, de art.6 alin.(1), art.8 alin.(1) și art.9 alin.(1) 
lit.g) din legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților- Republicare*) , respectiv de 
art.8 alin.(1) și alin.(3), lit.d), lit.d1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice - Republicare*) . 

Considerând legală și oportună propunerea de mai-sus, supun dezbaterii și aprobării 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităţii de 
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra 
Neamţ, precum și întocmirea raportului de specialitatede către Direcția Tehnică – Biroul 
Gospodărie Municipală din cadrul aparatului de specialitate din subordine. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

ANDREI  CARABELEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


