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PROIECT DE HOTÂRARE 

privind  modalitatea de gestiune a Serviciului  public de salubrizare al comunei Fântânele,  

jud. Constanța 

 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a 

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.213 / 19.07.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere 

- Raportul de specialitate întocmit de  Secretarul general al  comunei Fântânele, înregistrat sub  

nr.  212/ 19.07.2022; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.f), alin.(3), art.4 , art. 6, art.8  Legii nr. 51/2006 republicată, a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

- prevederile Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

- prevederile H.C.L. Fântânele nr.43/20.12.2013, ale H.C.L. Fântânele nr.15/29.06.2015  si cele ale 

H.C.L. Fântânele nr.7/28.03.2016; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată; 

- art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și  

completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr.  52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea  

actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  



 

PROPUNE 

Art. 1. Aprobarea  ca modalitate de gestiune a Serviciului public de salubrizare al comunei  Fântânele, 

județul Constanța gestiunea delegată. 

Art. 2. Orice altă prevedere contrara își încetează aplicabilitatea la data intrarii în vigoare a  hotărârii. 

Art.3. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

hotărârii. 

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din  

data de 28.07.2022 se transmite, de Secretarul general al comunei, Comisiei de specialitate nr.1: 

Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisiei de specialitate 

nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de specialitate nr.3: Protecție 

copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; 

Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și 

întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

                          INIȚIATOR 

          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 

            Avizat pentru legalitate: 

                             Secretar general  al comunei 

                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 

Fântânele 

Nr:211 

Data:19.07.2022 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modalitatea de gestiune a Serviciului  public de salubrizare al 

comunei Fântânele, jud. Constanța 

 

 

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.c), lit.e), alin.(6), lit.a), lit.b), alin.7, lit n) din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate 

problemele de interes local, având atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi atribuţii 

privind administrarea domeniului public şi privat al comunei.  

Consiliul local hotărăşte darea în administrare a serviciilor publice de interes local. În baza 

prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciului public de salubrizare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 

înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea acestuia intră în competenţa exclusivă 

a autorităţilor administraţiei publice locale.  

Începând din luna ianuarie a anului 2023, ADI „Dobrogea” va începe să pună în practică și 

desfășoare efectiv activitățile de colectare, sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor  din 

județul Constanța  prevăzute în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Constanța”. 

Totodată, societatea UTIL – ADSIC FÂNTÂNELE SRL nu mai deține licență valabilă de 

funcționare, iar procedura de urmat, precum și demersurile ce trebuiesc întreprinse pe lângă ANRSC în 



vedere obținerii unei licențe noi se realizează într-o perioadă destul de îndelungată, de cel puțin câteva 

luni. 

 În toată această perioadă, societatea nu poate presta serviciul public de salubrizare, întrucât 

prestarea unui astfel de serviciu, fără licență valabilă de funcționare, atrage consecințe deosebit de grave 

potrivit prevederilor nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată. 

În aceeași măsura, atât populația, cât și agenții economici nu pot fi privați, prin neprestarea 

acestui serviciu, de neridicarea gunoiului întrucât s-ar încălca Normele de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, aspect ce este de netolerat. 

Având în vedere situația expusă, autoritatea administraţiei publice locale trebuie să asigure 

gestiunea serviciului, care se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei 

de gestiune se face prin hotărâre a consiliului local. În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei 

publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, 

finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului. În 

cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care 

se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor 

operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile 

proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea serviciului public de 

salubrizare, în condiţiile legii.  

Operatorii prestează serviciul în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile 

administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă. Serviciul public  de 

salubrizare are caracter obligatoriu, se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de 

salubrizare, aceasta putându-se realiza prin  achiziţie publică în conformitate cu  prevederile  Legii 

98/2016 privind achizițiile publice, actualizată. 

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, consider că se poate promova: Proiectul de hotărâre . 

INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 

Ion – Adrian ROȘU 
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                                                                       RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modalitatea de gestiune a Serviciului  public de salubrizare al 

comunei Fântânele, jud. Constanța 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Fântânele, judeţul Constanța  am 

constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale proiectului de hotărâre, respectiv:  

 s-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre,  

respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 este iniţiat de primar conform prevederilor art.136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 este elaborat în baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. 

(8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

actualizată, astfel încât vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi 

controlul funcţionării serviciului public de salubrizare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale intră în 

competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.  

Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului pe criterii de 

competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea 

indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin 

hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.  



Gestiunea serviciului  public de salubrizare se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune 

delegată.  

Alegerea formei de gestiune a serviciului se face prin hotărâre a consiliului local. 

Drept pentru care consider că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea legilsației 

specifice în vigoare. 

Secretar general UAT 

Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


