
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a furnizării/prestării activităţii serviciului public de salubrizare de 

sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 444730/CP/29.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 443962/29.07.2020 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public; 
Adresa nr. 443974/29.07.2020 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public.

în conformitate cu prevederile:
- Art. 6 alin. (1) lit. h) şi k), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 30 alin. (3) din

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (4) lit. h), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin.(l) şi alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) lit. a) şi alin.
(2) şi art. 28 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 32 alin.(3) şi art,43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 de modificare şi completare a Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006;

- Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor,

* Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor;
Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

- HCGMB nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi 
lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, cu modificările ulterioare;

- HCLS3 nr. 675/ 28.12.2017 privind gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din Sectorul 
3 al Municipiului Bucureşti;

- HCLS3 nr. 240/12.06.2017 privind înfiinţarea unei societăţi având ca obiect principal de activitate 
prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare.



Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor.

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 afin. (1) şi art. 166 alin. (2) fit. o) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a furnizării/ prestării activităţii serviciului public de 
salubrizare de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare către societatea 
SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L, societate având ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul activităţii serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor municipale 
şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al activităţii serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă indicatorii de performanţă ai activităţii serviciului de salubrizare de sortare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă tarifele pentru activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 
în staţiile de sortare specifice furnizării/ prestării serviciului public de salubrizare, conform Anexei nr. 4, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Contractul de delegare a activităţii serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare îşi 
încetează aplicabilitatea.

Art. 8. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Administrarea Domeniului Public, Direcţia Generală de 
Salubritate Sector 3 şi societatea SD3 -Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. vor lua măsurţAîe ducere la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind privind darea în administrare a furnizării/prestării activităţii 

serviciului public de salubrizare de sortare a deşeurilor municipale 
şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare

Potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006: "Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor Municipiului 
Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor".

Astfel, prin Hotărârea nr. 675 din 28.12.2017 Consiliul Local Sector 3 a aprobat Studiul de 
oportunitate privind alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare din Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, precum şi modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului 
public de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, respectiv gestiune directă.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358 din 14.08.2018 au fost date în 
administrare către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, următoarele activităţi specifice serviciului public de 
salubrizare:

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;

c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

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

de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.
Prin Hotărârea nr. 240 din 12.06.2017 Consiliul Local Sector 3 a aprobat înfiinţarea societăţii 

5D3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, cu asociat unic 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

întrucât activitatea serviciului public de salubrizare privind sortarea deşeurilor municipale şi 
a deşeurilor similare în staţiile de sortare nu a fost dată în administrare Direcţiei Generale de 
Salubritate Sector 3, iar societatea SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006, pentru a gestiona direct 
o activitate a serviciului public de salubrizare şi deţine în patrimoniul acesteia o instalaţie de sortare 
a deşeurilor municipale, se consideră oportună darea în administrare a furnizării/prestării activităţii 
serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 
sortare către societatea SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L, pentru o perioadă de 5 ani.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Totodată, potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) lit. k" din Legea serviciului de salubrizare 
a localităţilor nr. 101/2006: "Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor Municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în domeniul ..."stabilirii 
taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în 
vigoare".

Luând în considerare faptul că realizarea internă a anumitor activităţi ale serviciilor 
comunitare de utilităţi publice ar conduce (a o aplicabilitate sporită a principiului economicităţii, 
eficacităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice, precum şi la îmbunătăţirea calităţii şi eficientizării 
serviciilor furnizate de către administraţia publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti, precum şi faptul că aprobarea tarifelor este esenţială în vederea începerii prestării 
activităţii, având în vedere obligaţia operatorului de a factura conform tarifelor aprobate, este 
necesară aprobarea cu celeritate a prezentului proiect de hotărâre.

Ţinând cont de cele prezentate precum şi dee raportul de specialitate nr. 443962/29.07.2020 
al Direcţiei Administrarea Domeniului Public, am înaintat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E

privind darea în administrare a furnizării/prestării activităţii serviciului de salubrizare de sortare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare

Având în vedere prevederile:

- Art. 6 alin. (1) lit. h), art. 6 alin. (3) lit. k), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) şi alin. (2), art. 

32 alin. (3) şi art. 43 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare;

Art. 1 alin. (4) lit. h), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin.(l) alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) lit. a) şi 

alin. (2) şi art. 28 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităti publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. IV din Legea nr. 99/2014 de modificare şi completare a Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006;

-  Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a

Utilităţi Publice ni; 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de salubrizare 

a localităţilor;

-  H.C.G.M.B. nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen 

mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, cu modificările 

ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 iii scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Page 1 of 8

localităţilor;

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

http://www.pfim3iiej.ro
mailto:E-MAILd0rneniu.public@primarie3.ro
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HCLS3 nr. 675/ 28.12.2017 privind gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din 

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

HCLS3 nr. 240/ 12.06.2017 privind înfiinţarea unei societăţi având ca obiect principal de 

activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-  HCLS3 nr. 354/ 25.08.2017 privind modificarea actelor constitutive ale societăţilor SD3 

Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Administrare Active Sector 3 SRL.

Articolul 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006 

reglementează: ’’Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor Municipiului 

Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea 

şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor”.

Prin Hotărârerea Consiliului Local Sector 3 nr. 675/ 28.12.2017 a fost aprobat Studiul de 

oportunitate privind alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare din Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului public 

de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, respectiv gestiune directă.

Potrivit art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/ 2006:

„ Art. 28. -

(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în

numele unităţilor administrativ-îeritoriale 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.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Page 2 of 8

mailto:d0mfiniu.pubiic@pfimaris3.ro
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(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel 

cum sunt definiţi la art. 2 Ut. 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:

b) societăţi reslementate de Lese a nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

cu cavital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(2l) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale sau, după caz, asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot 

încredinţa unui operator de drept privat eestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai 

multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de deleeare a eestiunii. 

cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la dala atribuirii 

contractului de delegare a sestiunii, cât si pe toată durata acestui contract:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin 

intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială. în calitate de acţionar/asociat 

unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, 

exercită un control direct si o influentă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale 

operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl 

exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Page 3 of 8
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ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, 

respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unităţile 

administrativ- teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; 

participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. ”

Totodată, potrivit art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006:

. Art. 23. -

WWW.prirnan63.ro

(1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii 

regionali, după caz, sunt reglementate prin:

a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice către 

operatorii de drept public prevăzuţi la art. 28 alin. (2) Ut. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilităţi publice către operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii 

directe; ”

Societatea SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, 

care este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile, 

republicată, modificată şi completată, precum şi a împuternicirii expres acordate de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/ 18.05.2017. Aceasta a fost înfiinţată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240/ 12.06.2017, iar prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 

nr. 354/ 25.08.2017 cota de participare la capitalul social al societăţii a fost modificată, Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 devenind asociat unic al societăţii.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul mdeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Page 4 Of 8
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Domeniul principal de activitate al societăţii este: Colectarea deşeurilor -  cod CAEN: 381, iar 

obiectul principal de activitate al acesteia este: Colectarea deşeurilor nepericuloase -  cod CAEN 3811.

Prin contractul nr. 545.06 din 06.09.2018, Societatea SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. 

a achiziţionat o staţie de sortare a deşeurilor municipale de la societatea STADLER Anlagenbau GmbH.

Prin HCLS3 nr. 675/ 28.12.2017 a fost aprobat studiul de oportunitate cu privire la modalitatea 

de gestiune a serviciului public de salubrizare, prin care s-a concluzionat că activitatea de sortare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, ar trebui gestionată direct la nivelul 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/14.08.2018 au fost date în 

administrare către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, instituţie publică cu personalitate juridică, 

în subordinea Consiliului Local Sector 3, următoarele activităţi specifice serviciului public de 

salubrizare:

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 reamenajarc

şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

c) mâturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ;

e) colectarea cadavrelor animalelor de pc domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;

www.primarlej.ro
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întrucât activitatea serviciului public de salubrizare privind sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare nu a fost dată în administrare către Direcţia Generală de 

Salubritate Sector 3, iar societatea SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 51/ 2006 pentru a gestiona direct o activitate a serviciului public de salubrizare 

şi deţine în patrimoniul acesteia o instalaţie de sortare a deşeurilor municipale, se consideră oportună 

darea în administrare a furnizării/prestării activităţii serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare către societatea SD3 -  Salubritate şi Deszăpezire 

S3 S.R.L, pentru o perioadă de 5 ani.

Ţinând seama de prevederile art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/ 2006:

„ (3) în  exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:

i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 

furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi 

publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente; ”

Se impune aprobarea caietului de sarcini, precum şi a regulamentului serviciului de salubrizare, 

aferente activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, cât şi 

stabilirea indicatorilor de performanţă ai serviciului public de salubrizare în conformitate cu art. 6 alin.

(1) lit. i) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006 coroborat cu art. 124 -  art. 128

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 fii conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. P a g e  6  Of 8
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din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015 aprobat prin 

Ordinul ANRSC nr. 82/ 2015.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/ 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

"  Art. 8. -

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competentă exclusivă. în condiţiile legii, în tot ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea si funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum .şi 

în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi 

publice.

(3) în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preturilor si tarifelor, după caz, în condiţiile legii 

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente; ”

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 6. -

(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti 

au competente exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea. Gestionarea, coordonarea si 

atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:

atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Văputefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, 
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Page 7 of 8
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k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; ”

Luând în considerare prevederile legale antccitate, se impune aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, ce au fost 

determinate în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor, conform anexei prezentului raport.

Menţionăm că aprobarea tarifelor este esenţială în vederea începerii prestării activităţii, având în 

vedere obligaţia operatorului de a factura conform tarifelor aprobate.

Considerăm faptul că realizarea internă a anumitor activităţi ale serviciilor comunitare de utilităţi 

publice ar conduce la o aplicabilitate sporită a principiului economicităţii, eficacităţii şi eficienţei 

utilizării fondurilor publice, precum şi la îmbunătăţirea calităţii şi eficientizării serviciilor furnizate de 

către administraţia publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind 

darea în administrare a furnizării/prestării activităţii serviciului de salubrizare privind sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3. Page 8 of 8
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Anexa nr. 1 la HCL Sector 3 nr. /

REGULAMENT
AL ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE SORTARE A 

DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI A DEŞEURILOR SIMILARE ÎN STAŢIILE DE
SORTARE, PE RAZA

SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1.

(1 ) Prevederile prezentului regulament se aplică activităţii de sortare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, activitate a serviciului public de 
salubrizare, denumită în continuare serviciu de sortare a deşeurilor, înfiinţat şi organizat la 
nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare 
ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul Sectorului 
3 al Municipiului Bucureşti.

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea 
activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, 
definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi 
utilizator.

(3 ) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, 
recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în vedere 
desfăşurării activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 
sortare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare, indiferent de forma de 
proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea activităţii serviciului de salubrizare 
de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare pe raza 
sectorului 3, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

ART. 2. Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare:

a) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare.

ART. 3. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare frebuie să se realizeze 
pe baza următoarelor principii:

http://www.primarie3.ro
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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.

ART. 4. Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

2. biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. I la Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată;

3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin 
descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradable 
colectate separat supuse compostării;

4. colectare - conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011. republicată;
5. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. I la legea nr. 211/2011, 

republicată;
6. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă 

depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi 
pietonilor în condiţii de siguranţă;

7. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor 
de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al 
străzii, urmată de măturare şi/sau stropire;

8. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenţia sau 
obligaţia să Ie arunce;

9. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum 
ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material;

10. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare 
se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor 
negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

11. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor;

http://www.prinriariej-ro
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12. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele 
definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie;

13. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, î_nclusiv fracţiile 
colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr; 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările 
ulterioare;

14. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv fracţiile colectate 
separat;

15. deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/201 
J_, republicată;

16. deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din 
categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările 
ulterioare;

17. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie 
pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

18. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate 
în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile;

19. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate 
consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;

20. deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii 
care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile 
menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere;

21. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea 
cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe 
solide provenite din atmosferă;

22. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe care, datorită 
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o 
tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;

23. deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011. 
republicată;

24. eliminare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 
,republicată;

25. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011. republicată;

26. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care 
se asigură evacuarea apelor pluviale;

WWW.pfimane3.ro-
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27. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, 
realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor;

28. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de 
operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la 
nivelul operatorului;

29. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de 
operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe 
activităţi ale acestuia;

30. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea unor procedee 
manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor 
de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale;

31. producător de deşeuri - conform definiţiei prev ute în anexa nr. I la-Legea nr. 211/201 
I ,  republicată;

32. reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utilizate pentru o anumită 
operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale soluţiilor pentru o anumită 
operaţiune de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv;

33. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui 
aspect salubru al localităţilor;

34. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se 
realizează serviciul de salubrizare;

35. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii 
speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării 
deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;

36. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe 
suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spaţiile de 
odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, 
în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor 
şi evitării formării prafului',

37. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a 
deşeurilor;

38. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilită i 
ublicenr. 51/2006. republicată, cu completările ulterioare;

39. Permis de lucru - Permis de lucru pentru vehiculele care colectează deşeurile menajere 
de pe raza Municipiului Bucureşti emis în baza H.C.G.M.B.nr. 107/2012
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ART. 5. Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească indicatorii 
de performanţă, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii 
serviciului sau hotararea de dare în administrare, aprobaţi de consiliul local.

CAPITOLUL II
ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE SORTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI A 

DEŞEURILOR SIMILARE ÎN STAŢIILE DE SORTARE

ART. 6. (1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare în staţia de sortare pe raza Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti.

(2) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale 
şi a deşeurilor similare şi în alte/ pentru alte unităţi administrativ-teritoriale/ subunităţi ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, pe baze contractuale.

(3) Operatorul arc dreptul la exclusivitate pentru prestarea activităţii de sortare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti.

ART. 7. Operatorul care desfăşoară activitatea de colectare, colectare şi transport al deşeurilor 
municipale va preda deşeurile operatorului care desfăşoară activitatea de sortare în vederea 
reducerii volumului şi a cantităţii acestora, precum şi pentru creşterea gradului de recuperare.

ART. 8. Deşeurile municipale vor fi supuse în mod obligatoriu procesului de sortare/ tratare, 
fiind interzisă depozitarea acestora fără a fi supuse în prealabil operaţiunii de sortare/ tratare.

ART. 9. Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la toţi producătorii 
de deşeuri pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti sunt transportate către staţia de 
sortare numai de către operatorul licenţiat A.N.R.S.C., căruia i-a fost dată în administrare 
furnizarea/ prestarea serviciului de salubrizare.

ART. 10. Deşeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deşeuri vor fi transportate 
de către operatorii de salubrizare la spaţiile de stocare temporară, special amenajate în incinta 
staţiilor de sortare sau a staţiilor de transfer.

ART. 11. (1) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare asigură predarea către operatori 
autorizaţi în vederea valorificării/ eliminării tipurilor dc deşeuri rezultate.

(2) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare împreună cu operatorul care desfăşoară 
activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale vor stabili modalitatea de predare
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şi valorificare/ eliminare a materialelor rezultate din instalaţia de sortare în funcţie de natura 
acestora.

ART. 12. Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare se realizează pe tipuri de 
materiale.

ART. 13. Transportul deşeurilor sortate de la staţia de sortare către instalaţiile de tratare sau 
reciclare, inclusiv a fracţiei inutilizabile rezultate către depozitele ecologice de deşeuri, se 
asigură de către operatorul care desfăşoară activitatea de sortare către operatorii economici cu 
care acesta are contracte încheiate, în condiţiile legii, în vederea respectării principiului 
economicităţii şi eficienţei.

ART. 14. Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 
staţiile de sortare se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;
c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi 

predate agenţilor economici valorificatori;
e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului;
g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de 

ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor 

de ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii economici autorizaţi în acest 
scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient.

ART. 15. Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească cel puţin 
următoarele condiţii:

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor 
şi pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi 
înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau 
din procesul tehnologic de sortare şi spălare;

d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;
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e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, 
sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţia de epurare a apelor uzate 
aparţinând

f) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat;
g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a staţiei fără riscul de contaminare 

reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri;
h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare;
i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea 

necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;
j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;
k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile.

ART. 16. Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare a deşeurilor are şi următoarele 
obligaţii specifice:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a 
fi sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri;
c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc 

condiţiile legale privind funcţionarea acestora;
d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor.

CAPITOLUL III
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE

ART. 17

(1) Indicatorii de performanţă ai activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare în staţiile de sortare a serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, 
precum şi în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare.

(2) Consiliul local al Sectorului 3 este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a 
indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure 
atingerea şi realizarea ţintelor/obiectiveior conform legislaţiei în vigoare din domeniul 
gestionării deşeurilor.
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(3) Primăria sectomlui 3 aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare 
în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate Ia care s-a 
obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.

ART. 18. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori 
pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care Consiliul local al Sectorului 3 este 

responsabil;
c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;
f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii 

populaţiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, ai mediului şi al sănătăţii şi 

secuntaţll muncii.

ART. 19. Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului care 
desfăşoară activitatea de sortare cu privire la următoarele activităţi:

a) contractarea serviciului de salubrizare;
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi 

obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei
părţi;

e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 
salubrizare;

1) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ- 
teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă;
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor.

ART. 20. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul care 
desfăşoară activitatea de sortare trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;
b) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;
c) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea 

contravalorii serviciilor efectuate;
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d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

ART. 21. în  conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, Autoritatea 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informaţii 
necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi 

în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 

şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată 
prin contractul de delegare a gestiunii;

e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;
f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi prin norme metodologice.

ART. 22. Prezentul regulament se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului 
Public de Salubrizare în Sectorul 3, Municipiul Bucureşti aprobat prin HCLS 3 nr. 358/ 
14.08.2018, prevederile acestuia fiindu-i aplicabile şi operatorului care desfăşoară activitatea 
de sortare.

ART. 23. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele 
împuternicite din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau ale Primăriei Sectorului 3, 
conform prevederilor legale.

ART. 24. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat on de cate ori este necesar, 
cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, la propunerea Direcţiei Administrarea 
Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

ART. 25. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii 
de Consiliu Local Sector 3 de aprobare a acestuia şi se va aduce la cunoştinţa persoanelor 
interesate prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3.

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE

DIRECTOR EXECUTIV 
MANEA FLORIN
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Anexa nr. 2 Ia HCL S3 NR. /

CAIETUL DE SARCINI

AL ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE SORTARE A DEŞEURILOR 
MUNICIPALE ŞI A DEŞEURILOR SIMILARE ÎN STAŢIILE DE SORTARE, PE RAZA 

SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CAPITOLUL I
Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de sortare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, stabilind nivelurile de calitate 
şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii serviciului de 
salubrizare de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii 
specifice serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 
staţiile de sortare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare Ia nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme 
de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde 
relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din 
actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
prestării serviciului de salubrizare şi care sunt în vigoare.

Art. 5. - Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de 
salubrizare.

1
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CAPITOLUL II
Cerinţe organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie 
de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin hotărârea de dare în 
administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de 
salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) prestarea activităţii serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare;
h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora;
j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
k) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare;
l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin hotărârea de dare în 

administrare;
m) conducerea operativă şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţii în 

condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
o) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 7. - Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 

regulamentul serviciului.
Art. 8. - în caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, 

precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi 
decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale 
şi operator.
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capitolul ni
Sortarea deşeurilor municipale

(1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale, în 
condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

(2) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi 
în alte/ pentru alte unităţi administrativ-teritoriale/ subunităţi ale unităţilor administrativ- 
teritoriale, pe baze contractuale.

(3) Operatorul are dreptul la exclusivitate pentru prestarea activităţii de sortare a deşeurilor 
municipale în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Art. 10. - Operatorul care desfăşoară activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor 
municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 
regim special, va colabora cu operatorul care desfăşoară activitatea de sortare a deşeurilor 
municipale şi va fi sprijinit de Consiliul Local al Sectorului 3 pentru a introduce precolectarea 
selectivă a deşeurilor, prin dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau 
înainte de depozitare.

Art. 11. - Spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care 
dispun acestea sunt cele din anexa nr. 2 a HCLS3 nr. 358/ 14.08.2018 -  Caietul de sarcini al 
Serviciului de Salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Art. 12, - Staţiile de sortare amplasate în aria administrativ-teritorială din zona de operare sunt 
cele din anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini.

Art. 13. - La staţia de sortare, cantităţile şi categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt 
cele specificate în anexa nr. 2 a prezentului caiet de sarcini.

Art. 14. -
(1) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare trebuie să exploateze o instalaţie cu o 

capacitate de sortare de cel puţin 4001/ zi.

(2) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare trebuie să deţină cel puţin o zonă special 
amenajată şi autorizată pentru stocarea temporară a deşeurilor municipale/ deşeurilor 
reciclabile.
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(3) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare va deţine capacitatea de a asigura 
valorificarea materiarelor rezultate în urma procesului de sortare. In acest sens va încheia 
contracte cu operatori autorizaţi în vederea valorificării/ eliminării tipurilor de deşeuri 
rezultate.

(4) Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare împreună cu operatorul care desfăşoară 
activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale vor stabili modalitatea de 
predare şi valorificare/ eliminare a materialelor rezultate din instalaţia de sortare în funcţie 
de natura acestora şi cu respectarea principiului de economicitate şi eficientă.

Art. 15. - Operatorul care desfăşoară activitatea de sortare are şi următoarele obligaţii specifice:
a) să evite formarea de stocuri mari de deşeuri ce urmează a fi sortate sau de deşeuri ce au rezultat 
ca urmare a sortării, care ar putea polua mediul sau care prezintă riscuri de incendiu;

b) sa utilizeze, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale 
privind funcţionarea acestora;

c) să se îngrijească de eliminarea/ valorificarea materialelor rezultate din procesul de sortare al 
deşeurilor;

d) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) să desfăşoare activitatea de sortare a deşeurilor fără a afecta mediul înconjurător;

f) să monitorizeze în permenenţă activitatea desfăşurată în vederea respectării prevederilor 
autorizaţiei de mediu;

Art. 16. - Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin 
următoarele condiţii:

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi 
pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi 
înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; ■

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din 
procesul tehnologic de sortare şi spălare;

d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;
e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau 

să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţia de epurare a apelor uzate 
aparţinând -;

f) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat;

4
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g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a staţiei fără riscul de contaminare reciprocă 
a diferitelor tipuri de deşeuri;

h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare;
i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea 

necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;
j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;
k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile.

Art. 17. - Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se 
realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 
contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi predate 
agenţilor economici valorificatori;

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale, în condiţiile legii;

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 
costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de ambalaje de 
la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de 
ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii economici autorizaţi în acest scop de 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

DIRECTOR EXECUTIV,
MANEA FLORIN
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Anexa nr. 1 
la caietul de sarcini

Lista staţiilor de sortare a deşeurilor municipale şi 
capacitatea de prelucrare a acestora

Nr. crt. Adresa Suprafaţa Capacitatea de lucru
(t/oră)

1 Drumul Lunca Visagului Nr.42-60, Lot 1, 
Sector 3, Bucureşti

Suprafaţă totală 
teren = 6.200mp 
Suprafaţă 
construită 
3 3 14.15 mp

Suprafaţă 
construită 
desfasurata 
3314.13 mp 
Suprafaţă betonată 
totală = 
1625.85mp 
Suprafaţă spatii 
verzi totală = 
1260.00 (20.32%) 
Locuri parcare: 43

3 0 1/ oră 
7201/ zi

2

DIRECTOR EXECUTIV.
MANEA FLORIN

6

http://www.primariej.ro
mailto:d0meniu.publk@primarle3.ro


DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICSECTORULUI <
B U C U  R E Ş T I  J

P R I M Ă R I A ' ' ^

WWW.primaffe3.ro-
TELEFON {004 021} 341 07 15 * 28 FAX {004 021) 341 0 7 15 E-MAIL d0rnenm.pubtic@prirnarie3.ro 

Str. intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, Bucureşti

Anexa nr. 2
la caietul de sarcini

Lista deşeurilor de ambalaje ce urmează a fi reciclate/valorificate

Nr. crt. Denumire deşeu Cantitatea (t)

1 Sticlă Cantitate variabila
2 Plastic Cantitate variabila

3 Hârtie, carton Cantitate variabila

4 Metal Cantitate variabila
5 Lemn Cantitate variabila
6 ambalaje de hârtie si carton Cantitate variabila
7 ambalaje de materiale plastice Cantitate variabila
8 ambalaje de lemn Cantitate variabila
9 ambalaje metalice Cantitate variabila
10 ambalaje amestecate Cantitate variabila
11 ambalaje de sticla Cantitate variabila
12 ambalaje din materiale textile Cantitate variabila

7
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/Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr.
Nr.
crt

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI Anul
2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6
1 INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
1.1 Contractarea serviciilor de salubrizare stradala si deszăpezire

a) num ăru l de so licitări de  im bunatatire  a  p aram etrilo r
de calitate  ai ac tiv itatii p restate , rezolvate, raporta t la  num ăru l to tal de
cereri de  im bunatatire  a  activ itatii,pe categorii de activitati

= 100%
100% 100% 100% 100%

1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate
a) num ăru l de  reclam aţii rezo lvate p riv ind  cantitatile
de serv ic ii p resta te , rapo rta t la  num ăru l to tal de reclam aţii p riv ind
can titatile  de  serv ic ii p resta te  (exprim at in  % )

= 100%
100% 100% 100% 100%

b) ponderea  d in  num ăru l de  reclam aţii de la lit.a) care 
s-au  dovedit ju stifica te

< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

c) procen tu l de so licitări de  la  lit.b) care  au  fost 
rezo lvate in  m ai p u ţin  d e  5 zile  lucratoare

= 100%
100% 100% 100% 100%

d) num ăru l de sesizări din  partea  agen ţilo r de
pro tec tive  a  m e d iu lu i , raporta t la num ăru l to ta l de  sesizări d in  partea
au to rităţilo r cen tral si locale  (exprim at in  %)

< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

e) num ăru l de sesizări d in  partea  agen ţilo r de  sanatate
p ub lica  , rapo rta t la  num ăru l to tal de sesizări d in  partea  au toritarilor
cen tra l si locale (exprim at in  %)

< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

f) num ăru l de  reclam aţii rezo lvate p riv ind  calitatea
activ itatii p resta te  , raporta t la  num ăru l to ta l de  reclam aţii p riv ind
ca lita tea  ac tiv itatii p resta te  (exprim at in  %)

= 100%
100% 100% 100% 100%

g) po n d erea  din num ăru l de reclam aţii de la  lit.f) care 
s-au  doved it ju stifica te

< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

h) p rocen tu l de  solicitări de  la  lit.g) care au  fost 
rezo lvate  in  m ai pu ţin  de  o zi ca lendaristice

« 100%
100% 100% 100% 100%



j)num aru l d e  rec lam aţii rezo lvate p riv ind  can titatile de 
servicii p resta te , rapo rta t la  num ăru l to ta l de reclam aţii p riv ind  
can titatile  d e  serv ic ii p resta te  pe tipuri de activ itati (exprim at in  % )

= 100%
100% 100% 100% 100%

k) can tita tea  to ta lă  de deşeuri trim ise la  reciclare ca  procentaj din 
can titatea to ta lă  de deşeuri accep ta te  la  staţiile de sortare (% ).

= 75%
75% 75% 75% 75%

1.3 Răspunsuri Ia solicitări scrise
a) p rocen tu l de răspunsu ri date  la  sesizările 
referitoare  la  ac tiv itatea prestata

= 100%
100% 100% 100% 100%

b ) p rocen tu l de la  lit.a) la  care  s-a răspuns in tr-un 
te rm en  m a i m ic  de 30 de z ile  calendaristice

= 100%
100% 100% 100% 100%

2 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAŢI
2.1 Indicatori de performanta garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului

a) num ăru l de încălcări ale ob ligaţiilo r operatoru lu i, 
rezu lta te  d in  analizele  si con troalele  o rgan ism elo r ab ilita te (exprim at in  
% )

=0% =0% =0% =0% =0%

2.2 Indicatori de performanta a căror nerespectare atrage penalitati conform contractului
a) valoarea  despăgub irilo r acordata  d e  operator
p en tru  cu lpa p rop rie  sau daca au ex ista t îm b o ln ă v ir i, acciden te din
cauza n erespec tarii cond iţiilo r im puse p rin  contract (exprim at in  % )

=0% =0% =0% =0% = 0%

b) num ăru l de am enzi date de au toritatea cen tral sau
locala  p en tru  neexecu tarea  co respunzătoare a  activitatii (exprim at in
% )

=0% =0% =0% =0% =0%

c) num ăru l d e  in tervenţii in tarzia te  (m ai m ari de 15 
m inu te) (exprim at in  % )

=0% =0% =0% =0% =0%

d) num ăru l d e  in tervenţii necorespunzatoare 
(exprim at in  % )

=0% =0% =0% =0% =0%

e) efectuarea investiţiilo r im puse prin  contract 
(exprim at in  % )

= 100%
100% 100% 100% 100%

DIRECTOR EXECUŢI 
MANEA FLORIN
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ANEXA nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 

nr. ____  /____________________

Tarifele activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile 

de sortare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Subactivitate specifică: Sortarea deşeurilor reciclafaile

TARIF FĂRĂ TVA TVA TARIF CU TVA

637,73 lei/t 121,17 lei/t 758,90 lei/t

Subactivitate specifică: Sortarea deşeurilor municipale

TARIF FĂRĂ TVA TVA TARIF CU TVA

574,79 lei/t 109,21 lei/t 684,00 lei/t

DIRECTOR EXECUTIV,

MANEA FLORIN
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ANEXA NR. 5 la HCLS3 n r .__________ /_____________

CONTRACT DE DELEGARE A ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
DE SORTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI A DEŞEURILOR SIMILARE ÎN

STAŢIILE DE SORTARE, PE RAZA 
SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

N R .__________ / ______  _______

ART. 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti 
nr. 191, Sector 3, cod fiscal 4420465, având cont R039TREZ70321360250XXXXX deschis 
la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar -  domnul Robert Sorin Negoiţă, în calitate de 
delegatar, pe de o parte:

Şi

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în Calea Vitan nr. 154-158, 
parter, biroul nr. 2, Sector 3, Bucureşti, CUI RO 37804020, nr. înreg Reg. Comerţului 
J40/9896/ 21.06.2017, cont R055TREZ7035069XXX019262 deschis la Trezoreria Sector 3, 
reprezentată de Mihai Niţu -  Preşedinte C.A, în calitate de delegat, denumit în continuare 
operator, pe de altă parte

au convenit să încheie prezentul contract de delegare a activităţii serviciului de salubrizare de 
sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, cu respectarea 
următoarelor clauze

ART. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii specifice serviciului 

salubrizare de sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare pe 
raza sectorului 3 al Municipiul Bucureşti, în conformitate cu obiectivele delegatarului.

ART. 3 -  OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Obiectivele delegatarului sunt:

a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
1) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
g) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
h) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;
i) securitatea serviciului;
j)  dezvoltarea durabilă.

PUBLICDIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENII, 
DIRECTOR EXECUTIV,
MANEA FLORIN



ART. 4 -  DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul de delegare a activitatii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 
în staţiile de sortare, specifică serviciului public de salubrizare, se încheie între delegat şi 
delegatar pe o durată de 5 ani, începând cu data de 01.08.2020, cu posibilitatea de prelungire.

(2) Contractul de delegare poate fi prelungit, în condiţiile legii, prin act adiţional aprobat de 
Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

ART. 5 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiţiile legii;

b) prin acordul părţilor;
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 

către delegatar, fără plata unei despăgubiri;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere;
e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului.
f) In cazul în care operatorul din motive obiective nu îşi mai poate duce la îndeplinire 

obligaţiile prevăzute în prezentul contract, Caietul de Sarcini si/ sau Regulament

ART. 6 - OPERATORUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate/contractate, corespunzător 
tarifelor aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale, determinate în conformitate 
cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti

f) aplicarea penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

g) să solicite recuperarea debitelor în instanţă;
h) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un 

preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de 
la primirea facturii;

ART. 7 - OPERATORUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAŢII:3

a) să presteze activitatea serviciului de salubrizare cu respectarea principiilor 
universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între 
utilizatori.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV.
MANEA FLORIN

DIRECŢIA ECONOM. 
DIRECTOR 
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DIRECŢIA JURIDICĂ 
SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE 
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b) să furnizeze, atât autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi A.N.R.S.C., toate 
informaţiile de interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, în 
vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de salubrizare, în 
conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului 
de delegare a gestiunii serviciului şi ale acordului şi autorizaţiei de mediu.

c) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de 
normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea 
cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului.

d) să obţină şi să menţină în perioada de valabile următoarele documente emise de 
autorităţile competente:

a. licenţa pentru prestarea serviciului de salubrizare, potrivit legii de la ANRSC în 
termenul stabilit de legislaţia în vigoare;

b. autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea pentru protecţia mediului 
competentă;

e) să asigure prestarea activităţii de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu 
respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localităţii şi prevederile 
caietului de sarcini, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare în 
condiţii de calitate şi eficienţă;

f) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi 
autorităţile administraţiei publice locale;

g) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare să 
îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

h) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările referitoare la activitatea prestată şi să ia 
măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de 
zile;

i) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt 
acestea definite prin lege;

j) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale 
în vigoare;

k) să furnizeze comunităţii locale şi ANRSC informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 
serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare 
şi cu prevederile legale în vigoare;

l) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii;

m) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente 
situaţia conform reglementărilor în vigoare.

ART 8 -  COMPETENŢELE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 CU 
PRIVIRE LA ACTIVITATEA DELEGATĂ

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti are competenţe exclusive cu privire 
la activitatea delegată:

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV,
MANEA FLORIN
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a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, 
precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într- 
o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de 
urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;

c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind 
protecţia mediului în vigoare;

d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării 
unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de 
salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată;

e) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de 
salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente;

g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din 
infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, 
reabilitări şi modernizări;

h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului 
de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de 
A.N.R.S.C.;

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după 
dezbaterea publică a acestora;

j )  adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare 
separată a deşeurilor, în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;

l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele 
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, 
la cererea oricăreia dintre părţi;

n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi 
calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de 
salubrizare;

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la fumizarea/prestarea serviciului de 
salubrizare;

p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit. k);

q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor 
economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din 
deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege.
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ART. 9 - DELEGAT ARUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI:
a) de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut 

interesul public prin realizarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare în staţiile de sortare aferentă serviciului public de salubrizare, 
verificând respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract;

b) de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare din 
motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

c) de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora 
într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti;

d) de accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale;
e) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice 

deficienţe constatate în sfera activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare în staţiile de sortare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, 
îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.

f) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de sortare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, despre deciziile luate 
în legătură cu acest serviciu de către A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

g) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu 
privire la neîndeplinirca unor condiţii contractuale;

h) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.

ART. 10 - DELEGATARUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAŢII:
a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de salubrizare care acţionează 

în cadrul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti;

b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la 
acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de 
atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;

c) să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de 
salubrizare;

d) să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru proiectele de asociere sau de 
formare de societăţi mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice 
fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;

e) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico- 
financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public;

f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în 
administrare;

g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale;

h) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor.

i) să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a operatorului 
care desfăşoară activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 
staţiile de sortare, pe baza normelor cadru prevăzute dc lege;
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j) să aprobe tarifele aferente activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare în staţiile de sortare;

k) să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de 
delegare;

l) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi 
privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

m) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
delegare

n) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute 
expres de lege;

o) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor sale.

ART. 11 - INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PRIVIND CALITATEA ŞI 
CANTITATEA SERVICIILOR ŞI MODUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A 
ÎNDEPLINIRII ACESTORA

(1) Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzuţi în hotărârea de 
dare în administrare.

(2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea 
activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare.

(3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile 
prestate de către delegat, având în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptarea permanentă Ia cerinţele beneficiarilor;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare:
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

ART. 12 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 
contract, părţile răspund conform prevederilor Codului Civil şi ale celorlalte acte normative în 
vigoare.

(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexccutarea totală sau parţială a 
contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

ART. 13 - FORŢA MAJORĂ
(1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată, să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vedere* limitării consecinţelor acestuia.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA I^M EpilULU I PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV,
MANEA FLORIN

DIRECŢIA ECONOMII 
DIRECTOR EXEC 
GHEŢU OCTA*

DIRECŢIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE OţMHIACTE

VIŞAN GEORGETA TI J I a



(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să 
pretindă daune-interese.

ART. 14 - LITIGII
(1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de reprezentanţii lor.

(2) în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot 
adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

ART. 15 -  RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Delegatul îşi asumă toate responsabilităţile referitoare la respectarea obligaţiilor legate de 
protecţia mediului, impuse de legislaţia în domeniu şi de autorităţile de mediu competente.

ART. 16 - DISPOZIŢII FINALE
(1) Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.
(2) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu 

notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul public 
local, după caz.

Prezentul contract a fo s t încheiat azi, ______________ . în 2 (două) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,
1CTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DELEGAT,
SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV.
MANEA FLORIN
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V  a c e l e i

Către,

CABINET PRIMAR

Referitor: darea în administrare a furnizării/prestării a activităţii serviciului de 
salubrizare de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 
sortare

Prin prezenta, va transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de HOTĂRÂRE privind darea în administrare a furnizării/prestării a activităţii 
serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile 
de sortare;
- Raportul de specialitate nr. 443962/29.07.2020 al Direcţiei Administrarea Domeniului 
Public Sector 3;

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în  
scopullndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V â puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, sem nată şi datată transm isă pe adresa Primăriei Sector 3.
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