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                                                                                  Avizat 
     Nr.115/23.08.2021                                                                            Secretar General                                  

                                                                                                           Alexandru Gros                                        
 

HOTĂRÂREA Nr. 
din ______2021 

privind  darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 
publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul Public  de Salubrizare al 
orașului Nădlac  și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 

Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
 
          Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
______2021, 
Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 5316 din data de 23.08.2021  
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr. 5315 
din data de 5315 din data de 23.08.2021 
- Hotarârea Consiliului Local Nădlac nr.15/26.01.2021 privind  delegarea prin modalitatea 
gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 privind înființarea serviciului public 
de salubrizare a Orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor activități din 
cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Nădlac, în conformitate cu Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 52/31.03.2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare al localităților 
- prevederile art. 1(1) și (2) li.e), ale art. 3(1), art. 8(1) și (2), lit. d) și lit.i), art. 28(2) lit a), 
alin (5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
actualizată  
- prevederile art.2 (1) și (3) lit.f), g), art.9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) din Legea 
nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, actualizată 
- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
codul administrativ, actualizată 
- avizul ________ al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 
- avizul ________al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 
          În temeiul art. 139(3), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, actualizată 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente, pentru furnizarea/prestarea acestor activități, către Serviciul Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac – serviciu cu personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local Nădlac.   
         (2) Predarea – preluarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a orașului 
Nădlac, aferente desfășurării activităților specifice serviciului se va face pe bază de proces 
-verbal de către o comisie constituită de fiecare parte. 

 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se abrogă Hotarârea Consiliului Local Nădlac nr. 15 din 26.01.2021 privind  
delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, 
către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică  către : 
- Compartimentul  Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 
- Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice, Agenția Teritorială Deva 
- Instituția Prefectului- Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 

 
 

Inițiator 
PRIMAR UAT NĂDLAC 
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                                                                                 Anexa la H.C.L. Nr._______2021 
 
 

RREEGGUULLAAMMEENNTT    
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

AL ORAȘULUI NĂDLAC ÎNFIINȚAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC 
 

 
 
 
 

CCaappiittoolluull  II  

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  GGEENNEERRAALLEE  
 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, este elaborat în conformitate cu prevederile art.3(1),(2) si alin.(4) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, respectiv art.13 
(1), (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, actualizată. 
    Consiliul local al orașului Nădlac are competență exclusivă în ceea ce privește 
înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare, având 
obligația de a crea condițiile pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor 
aferente furnizării activităților din sfera serviciului de salubrizare. 
 
Art.1.(1) Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Nădlac, sub denumirea 
de  
,, SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC”. 
         (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, 
competențele, atribuțiile și instrumentele specifice, necesare gestionării, finanțării și 
exploatării, monitorizării și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de 
salubrizare, condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de 
salubrizare, respectiv relațiile dintre operator și utilizatori. 
 
Art.2. Operatorul de servicii de salubrizare, indiferent de forma de proprietate, organizare 
și modul în care este realizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ 
teritoriale, precum și utilizatorii acestor servicii se vor conforma regulamentului serviciului 
de salubrizare al orașului Nădlac, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 
cadru al serviciului de salubrizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 
82/2015. 
 
Art.3.(1) Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, s-a făcut cu respectarea 
următoarelor principii : 
a). autonomiei locale 
b). descentralizării   
c). subsidiarității și legalității 
d). responsabilității 
e). dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele 
f). protecției și conservării mediului natural și construit 
g). asigurării igienei și sănătății populației 
h).administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ teritoriale  
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i). rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului 
 
        (2)Principiile prevăzute la alin.1 sunt cuprinse și dezvoltate atât în regulamentul 
serviciului de salubrizare cât și ale caietelor de sarcini, aprobate prin hotărâri ale 
Consiliului local al orașului Nădlac. 
 
Art.4. Organizarea, exploatarea și gestionarea Serviciului Public de Salubrizare al 

orașului Nădlac constituit în subordinea Consiliului local al orașului Nădlac, trebuie să 
asigure: 
a). sănătatea populației și calitatea vieții 
b). protejarea domeniului public și privat, al mediului, în conformitate cu reglementările 
specifice în vigoare 
c). funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului, de 
rentabilizare și eficiență economică a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, 
corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, 
cu instrucțiunile de exploatare. 
 

CCaappiittoolluull  IIII  

OORRGGAANNIIZZAARREEAA  ȘȘII  FFUUNNCCȚȚIIOONNAARREEAA  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  DDEE  SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  AALL  

OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  

  
Art.5. (1)  Administrarea și gestionarea serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac 
se va realiza prin modalitatea de gestiune directă. 
         (2) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care operatorul își asumă 
toate sarcinile și responsabilitățile ce le revin, potrivit legii și prezentului regulament, cu 
privire la furnizarea/prestarea serviciului de utilități publice și la administrarea și 
exploatarea sistemelor de utilități publice aferente. 
         (3) Gestiunea directă se realizează de către, Serviciul public de salubrizare al 
orașului Nădlac, organizat ca serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
local al orașului Nădlac având ca obiect de activitate : 

 măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice,  

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț. 

     Serviciul public de salubrizare al orașului Nădlac, are patrimoniu propriu, funcționează 
pe bază de gestiune economică, se bucură de autonomie financiară și funcțională, este 
subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de cont 
deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei și întocmește în condițiile legii, buget de 
venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. 
    Serviciul public de salubrizare al orașului Nădlac, în calitate de persoană juridică, 
răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-
ar dispune altfel. 
         (4) Gestiunea serviciului  public de salubrizare se organizează la nivelul orașului 
Nădlac, după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile prestate utilizatorilor, 
ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale 
ale localității, de starea dotărilor și a echipamentelor tehnico edilitare existente și de 
posibilitatea de finanțare a exploatării, întreținerii și dezvoltării acestora. 
Art.6. (1).  Operatorul organizat ca și serviciu cu personalitate juridică subordonat 
Consiliului local al orașului Nădlac, are în administrare structura și utilajele aferente pentru 
realizarea serviciului de salubrizare, pentru activitățile menționate. 
          (2). Operatorul care desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prestează 
activitățile specifice, din sfera serviciului de salubrizare prin exploatarea și administrarea  
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza hotărârii de delegare directă a 
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serviciului de salubrizare, adoptată de Consiliul local, precum și în baza licenței, 
autorizațiilor, eliberate de autoritățile de reglementare competente. 
 
 
    Obținerea licențelor, autorizațiilor, revin Serviciului Public de Salubrizare al orașului 
Nădlac, în termen de 90 zile de la aprobarea hotărârii de dare în administrare. 
        (3) Operatorul care furnizează/prestează activitățile din sfera serviciului de 
salubrizare, în regim de gestiune directă are obligația calculării, înregistrării și recuperării 
amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor activități prin tarif sau preț. 
 
Art.7. Desfășurarea activităților specifice din sfera serviciului de salubrizare al orașului 

Nădlac organizat în sistemul gestiunii directe, se face în baza Regulamentului cadru, 
aprobat prin H.C.L., conform prevederilor art.11 din Legea serviciului de salubrizare nr. 
101/2006, actualizată. 
 

CCaappiittoolluull  IIIIII  

EELLEEMMEENNTTEELLEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  AALLEE  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  

  
 
Art.8. Sediul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac este pe str. 1 
Decembrie nr. 24, oraș Nădlac, Județ Arad. 
Art.9. (1) Conducerea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, este asigurată 
de un șef, numit prin Dispoziția primarului orașului Nădlac, conform Ordonanței de 
Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizată.  
 
Patrimoniul Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
Art.10. Patrimoniul constituit din mijloace fixe și obiecte de inventar, aparțin primăriei 
orașului Nădlac, și se atribuie în administrarea Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac. 
Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, are în administrare: 

 Bunuri din domeniul privat al orașului Nădlac, date spre administrare prin protocol.  

 Bunuri din domeniul public al orașului Nădlac, date spre administrare prin protocol. 
 

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 

Art.11. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, exercită activitățile specifice 
serviciului de salubrizare al localităților și anume: 

  măturatul , spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice. 

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț. 

 
Capitolul IV 

CONDUCEREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC 
 

Art.12. (1) Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 

este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al orașului Nădlac. 
     Orice modificare ulterioară a structurii organizatorice, motivată de noile reglementări 
legislative apărute în domeniu, precum și de stări de fapt se va face prin hotărâri ale 
Consiliului local al orașului Nădlac, la inițiativa primarului orașului Nădlac. 
           (2) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din neaplicarea prevederilor 
legii se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii. 
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           (3) Tipurile de relații care se stabilesc pentru Serviciul Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, sunt: 
 
  - relații de subordonare față de Consiliul local al orașului Nădlac 
  - relații de colaborare cu toate serviciile și compartimentele din cadrul aparatului propriu 
al primarului orașului Nădlac, cu agenții economici sau instituții publice. 
 
Art.13. Numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, precum și sanționarea acestuia se face în condițiile 
prevăzute de Codul Muncii și celelalte reglementări în domeniu , prin decizia primarului 
orașului Nădlac. 
 
Art.14. Angajarea personalului se face prin concurs, interviu sau probă practică, conform 

prevederilor legale și a pregătirii profesionale dovedite prin acte de studii. 
 

CCaappiittoolluull  IIVV  

BBUUGGEETTUULL  DDEE  VVEENNIITTUURRII  ȘȘII  CCHHEELLTTUUIIEELLII  AALL  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  DDEE  

SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  AALL  OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  
 

Art.15. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  va întocmi annual bugetul de 
venituri și cheltuieli, care va fi supus aprobării Consiliului local al orașului Nădlac, potrivit 
Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale. 
 
Art.16. Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac, este format din : 

 Venituri proprii obținute din contravaloarea serviciilor prestate către utilizatori, 
persoane fizice/persoane juridice, în baza contractelor încheiate cu acestea 

 Alte surse prevăzute de cap. V din Legea nr. 273/2006 afinanțelor publice locale 
 
Art.17. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, poate beneficia de fonduri 

constituite din alte surse. Subvențiile se acordă pentru activitățile stabilite la nivel național 
și vor putea fi folosite la nivel național numai în scopurile pentru care au fost acordate. 
 
Art.18. Pentru desfășurarea unor activități pentru care serviciul nu dispune de fonduri, 

acesta poate contracta credite, care vor fi aprobate de Consiliul local al orașului Nădlac. 
 
Art.19. Sarcinile  Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, ( funcționale și de 
producție) prevăzute în prezentul regulament, constituie nivelul minim de lucrări pe care 
acesta trebuie să le realizeze, urmând a îndeplini și alte sarcini specifice. 
 
Art.20. Relațiile comerciale ale serviciului public cu agenți economici se vor desfășura pe 
baze contractuale. 
  Tarifele pentru Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, vor fi elaborate în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților, aprobat prin 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 și aprobate prin H.C.L.  
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CCaappiittoolluull  VV  

IInnvveessttiițțiiii  

  
Art.21. Planul de investiții al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, va fi 
aprobat de către Consiliul local al orașului Nădlac, la propunerea primarului și va include 
investiții în infrastructura proprie. 
 
Art.22.(1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se 
face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea promovarea și 
aprobarea investițiilor publice, cu respectarea următoarelelor principii: 
a). promovarea rentabilității și eficienței economice 
b). păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și 
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului și a structurii tehnico-edilitare aferente. 
 
c). întărirea autonomiei fiscale a U.A.T. pentru crearea mijloacelor financiare necesare în 
cederea funcționării serviciului 
          (2) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții 
publice ale U.A.T., aferente sistemelor de utilități publice se asigură prin : 
a). fonduri proprii ale operatorului și /sau de la bugetul local în conformitate cu obligațiile 
asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea 
serviciului 
b). credite bancare, ce pot fi garantate de către U.A.T., de Guvern sau alte entități 
specializate în acordarea de garanții bancare fonduri speciale constituite pe baza unor 
taxe speciale, instituite la nivelul U.A.T. 
c). fonduri puse la dispoziție de utilizatori 
d). alte surse, constituite potrivit legii 
           (3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale U.A.T., aparțin 
domeniului public al U.A.T. dacă sunt finanțate din fonduri publice. 
           (4) Obiectivele de investiții promovate de autoritatea administrației publice locală, 
specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilități publice, ce implică 
fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se nominalizează în listele 
anuale de investiții ale U.A.T., anexate la bugetul local și se aprobă adată cu acesta prin 
hotărâri ale Consiliului local Nădlac 
           (5) SAdministrarea bunurilor aparținând domeniului publice sau privat al orașului 
Nădlac, aferente sistemelor de utilități publice se face cu diligența unui bun proprietar. 
 

CCaappiittoolluull  VVII  

SSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAATTOORRIICCĂĂ  

  

- Organigrama Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  
- Statul de funcții 
- Regulament de organizare și funcționare al  Serviciul Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac, 
 
Organizarea Serviciului 
Art.23. Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, la 
data înființării acestuia, este prevăzută la anexa nr. VII la Hotărârea Consiliului Local 
Nădlac Nr. 26 din data de 20.02.2020. 
       Pe parcursul realizării activităților ce-i revin, organigrama Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, va putea fi modificată de către Consiliul local al orașului 
Nădlac, conform normelor de structură și cerințelor producției. 
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AATTRRIIBBUUȚȚIIIILLEE  GGEENNEERRAALLEE  AALLEE  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  
 
Art.24. Responsabilități privind activitatea de protecția mediului. 

 întocmește documentațiile necesare avizării, autorizării din punct de vedere al 
A.P.M. 

 urmărește la toate sectoarele, îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aplicarea 
legilor de protecția mediului și din programele de conformare, parte integrantă în 
componența autorizației de mediu. 
 

 aduce la cunoștința autorităților competente, schimbările survenite în cadrul 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,privind problematica protejării 
mediului 

 răspunde de raportările periodice privind statistica consumurilor de energie și a 
realizării trimestriale în domeniul investițiilor pentru lucrările cu impact asupra 
mediului  

 întocmește și urmărește aplicarea programelor de prevenire a poluării mediului, a 
programelor de combatere a efectelor poluării la nivelul societății. 

 

 propune sancțiuni și măsuri asupra abaterilor disciplinare săvârșite de către factorii 
responsabili din direcție cu atribuții directe  în cele două programe de la aliniatul 
precedent 

 face propuneri de îmbunătățire și eficientizare a activităților Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 
 

Art.25. Responsabilități privind licențele, autorizațiile Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac: 

 elaborează documentația necesară autorizării, avizării serviciului din punct de 
vedere al protecției muncii, P.S.I., al protecției mediului, gospodăririi apelor, 
I.S.C.I.R. etc. 

 întocmește documentația necesară și urmărește obținerea licențelor pentru 
prestarea activităților din sfera serviciului de salubrizare a localităților (A.N.R.S.C.) 

 
   Art.26. Raportări statistice , ANRSC, mediu etc: 

 conform cerințelor specificate de legislația în vigoare elaborează și trimite la 
termenele solicitate raportări statistice solicitate de instituțiile publice (Direcția de 
statistică, mediu, Apele Române)  

 
Art.27. Activitatea de întreținere și reparații : 

 răspunde de menținerea în funcțiune la parametrii tehnici proiectați, a utilajelor și 
instalațiilor tehnologice din dotarea  Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 

 elaborează graficul pentru revizii la utilajele care determină întreruperea efectuării 
activității și le supune aprobării conducerii Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac. 

 asigură și răspunde de executarea lucrărilor de revizii și reparații la mașinile, 
utilajele și instalațiilor din dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 

 elaborează programe anuale și operative de întreținere și reparații, răspunde de 
respectarea acestora 
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 analizează operativ accidentele tehnice apărute la utilaje, stabilește cauzele, 
efectele acestora și răspunderile, ia măsurile operativepentru repunerea în 
funcțiune a acestora 

 răspunde de aplicarea strict a dispozițiilor legale privind instalațiile sub presiune  și 
a mijloacelor de ridicat, ia măsuri pentru eliminarea deficiențelor contatate 

 întocmește și ține la zi a documentelor de evidență a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, precum și documentele specifice activității de întreținere și reparații 
 

 
Art.28. Asigurarea pieselor de schimb 

 face propuneri de casare și întocmește documentele necesare pentru 
utilajele/autovehiculele mijloacelor aflate în dotarea Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 face propuneri de dotare cu noi mijloace fixe a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac 

 întocmește situațiile și dările de seamă statistice solicitate de forurile de drept 
 

Art.29. Asigurarea cu materii prime, materiale și combustibil 

 identificarea furnizorilor de material, materii prime necesare 

 identificarea, evaluarea și selectarea potențialilor furnizori 

 solicită acestor furnizori, oferte pentru produsele ce pot fi furnizate 

 negocierea contractelor de furnizare. 

 contractarea respective procurarea de matariale necesare se face analizând 
ofertele de preț de la mai mulți furnizori 

 asigură și răspunde de aprovizionarea cu materii prime, material, semifabricate, 
piese de schimb, carburanți și lubrefianți,  

 organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime și 
materialelor aprovizionate 
 

Art.30. Tarife stabilite în colaborare cu serviciul Buget finanțe 

 răspunde de modul de stabilire a tarifelor din componența Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, și de aplicarea întocmai a prețurilor și tarifelor 
legale 

 întocmește documentațiile pentru propuneri de tarife asigurând corecta determinare 
a costurilor în vederea creșterii operativității și eficacității în stabilirea acestora 

 răspunde de întocmirea corectă a documentațiilor pentru stabilirea și modificarea 
tarifelor 

 urmărește și analizează evoluția prețurilor, tarifelor și acumulărilor cuprinse în ele la 
produse și prezintă conducerii propuneri de îmbunătățire. 

 
Art.31. Responsabilități în prevenirea și stingerea incendiilor 

 acționează pentru înlăturarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectarea 
normelor PSI 

 aduce la cunoștința conducerii Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 
situațiile deosebite și propune măsuri pentru soluționarea acestora. 

 verifică modul de întreținere și funcționare a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, 
dispozitivelor, stingătoarelor și a celor mijloace de stingere a incendiilor existente în 
dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 verifică cu prioritate, instalațiile cu grad ridicat de pericol în exploatare, existente în 
unitate. 

 acordă sprijin pentru organizarea  PSI la locurile de muncă. 
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 elaborează tematica anuală de instruire periodică a personalului angajat și după 
aprobarea de către conducerea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac,o difuzează la toți factorii de care asigură instruirea la locul de muncă. 

 execută instructaj introductiv general cu personalul nou încadrat în unitate, face 
propuneri pentru materiale și instrucțiuni educative pentru protectia și securitatea în 
muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și participă la realizarea acestora, 
precum și la instruirea și testarea periodic a personalului asupra regulilor, 
atribuțiilor și măsurilor și sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI și protecția muncii 

 face propuneri pentru sancționarea salariațiilor vinovați de nerespectarea măsurilor 
și reglementărilor PSI și protecția muncii 

 colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor   
 
Art.32. Responsabilități privind activitatea de întreținere și reparații mijloace de transport 
auto 

 întocmește planul de mentenanță auto și utilaje anual pe tipuri de auto și utilaje, în 
funcție de nr. de km, orele de funcționare. 

 întocmește și ține evidența la zi a tuturor autovehiculelor și utilajelor din dotarea 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, prin dosare individuale și 
certificatul fiecărui utilaj. 

 deține cărțile tehnice ale tuturor mijloacelor din dotare 

 întocmește necesarul de piese de schimb  pentru autovehiculele și utilajele din 
dotare 

 fundamentează necesarul de carburanți și lubrifianți pe baza normelor de consum. 

 urmărește utilizarea rațională a parcului auto-utilaje și se îngrijește de întreținerea 
și repararea acestora 

 acordă asistență tehnică de specialitate echipelor de reparații și intervenții la unele 
defecțiuni de complexitate mai mare 

 
Art.33. Asigurarea pentru mijloacelor de transport auto de licențe, asigurări, înmatriculări, 

radieri  

 urmărește și programează autovehiculele Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac.pentru efectuarea inspecțiilor tehnice 

 face propuneri pentru obținerea de atestate pentru șoferii care potrivit legii sunt 
obligați să dețină aceste atestate 

 răspunde de înmatricularea, radierea și asigurarea auto a autovehiculelor din 
dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 întocmește situațiile și dările de seamă statistice solicitate de forurile în drept 
 
Art.34. Asigurarea cu personal și calificarea profesională a acestuia 

 asigură respectarea disciplinei tehnologice și folosirea integrală a timpului de lucru, 
întărirea ordinii  și disciplinei la locul de muncă 

 asigură creșterea continuă a pregătirii profesionale a personalului în funcție de 
gradul ridicat de tehnicitate al utilajelor și autovehiculelor. 

 urmărește și răspunde de realizarea programului de perfecționare a pregătirii 
profesionale a tuturor categoriilor de personal din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 
 
Art.35. Protecția muncii 
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 asigură și răspunde de instruirea personalului muncitor pentru respectarea 
normelor de tehnica securității muncii și supraveghează aplicarea strictă a 
reglementărilor privind protecția muncii. 

 Execută instructajul lunar la locul de muncă, pe linia protecției muncii, completează 
și ține la zi fișele de instructaj. 

 Asigură echipamentul de protecție, prevăzut în normele specifice fiecărui loc de 
muncă. 

 Dispune oprirea lucrului în caz de pericol pentru securitatea muncii, cu anunțarea 
șefului ierarhic superior, interzice participarea la lucru a muncitorilor în stare de 
ebrietate, oboseală, bolnavi și fără echipament corespunzător. 

 
CCaappiittoolluull  VVII  

RRĂĂSSPPUUNNDDEERRII  ȘȘII  SSAANNCCȚȚIIUUNNII  

  
Art. 36. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, 
civilă contravențională sau penală, a persoanelor vinovate. 
       (1) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează 
cu amendă de la 20.000 – 50.000 următoarele fapte: 

a).încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau 
comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice 
stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea 
condiţiilor asociate licenţelor. 
b).refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare 
competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi 
incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora. 

       (2). constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se 
sancționează cu amendă de la 30.000 – 50.000 următoarele fapte:  

 a).refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi 
inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare 
competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 
b)neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control. 
c)furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor prezentei legi. 
d).nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la 
data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării 
contractului de delegare a gestiunii; 
e).practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele 
aprobate autorităţile administraţiei publice locale, având ca scop serviciile de 
utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza 
metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente. 

      (3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) - (3), care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 
Art.37.(1)Constatarea contravențiilor prevăzute la art.37 din prezentul regulament și 
aplicarea sancțiunilor se face de către reprezentanți împuterniciți ai primarului orașului 
Nădlac, potrivit competențelor stabilite la art. 47 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, actualizată. 
          (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art.37, reprezentanţii 
împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, 
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în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de 
utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorul, cât şi utilizatorii 
sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la 
serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat. 
           (3) Dispozițiile referitoare la contravenții, se completează cu prevederile Ordonenței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată. 
  

CCaappiittoolluull  VVIIII  

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  FFIINNAALLEE  

  
Art.38.Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, administrează bunurile 

încredințate de către Consiliul local al orașului Nădlac. 
        În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, creditorii nu pot cere executarea silită asupra bunurilor 
proprietate publică aflate în administrarea acestuia, ele fiind inalienabile, indescriptibile, și 
insesizabile și asupra lor nu se pot stabili garanții neaflându-se în circuitul civil. 
 
Art.39. Desfășurarea de activități care nu intră în sfera atribuțiilor de serviciu, stabilite prin 
prezentul regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, al regulamentului de salubrizare al orașului Nădlac, al caietului de sarcini 
al serviciului de salubrizare privind activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 
căilor publice, respectiv curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, constituie abatere și se sancționează 
conform legii. 
 
Art.40. Prezentul Regulament de organizare și funcționare întră în vigoare la data 
aprobării de către Consiliul local al orașului Nădlac. 
 
 
 

Compariment APL 

Insp. Aldea Ioan 
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HOTĂRÂREA Nr.15 

din 26.01.2021 
privind  delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului 

Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac 
 
 
          Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2021, 
Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 6562 din data de 03.12.2020  
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr. 6563 
din data de 03.12.2020 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 privind privind înființarea serviciului 
public de salubrizare a Orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor activități 
din cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Nădlac, în conformitate cu Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 52/31.03.2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare al localităților 
- prevederile art. 1(1) și (2) li.e), ale art. 3(1), art. 8(1) și (2), (3) lit. d) și d1) și lit.i), din 
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată  
- prevederile art.2 (1) și (3) lit.k), art. 6(1) lit.e), ale art.9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) din 
Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, actualizată 
- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
codul administrativ, actualizată 
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 
- avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 
- avizul favorabil al Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și 
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
          În temeiul art. 139(3), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modalitatea de ,,gestiune directă” a serviciului de salubrizare a 

orașului Nădlac, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru furnizarea/prestarea 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 
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acestuia, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac - din subordinea 
Consiliului local al orașului Nădlac, pentru prestarea activităților de:  

 măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 

 curățat și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț, 

 (2) Predarea – preluarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a orașului 
Nădlac, aferente desfășurării activităților specifice serviciului se va face pe bază de 
proces -verbal de către o comisie constituită de fiecare parte. 
 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de 

Salubrizare al Orașului Nădlac, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă contractul de încrediințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al 

orașului Nădlac, pentru activitatea de :       

 măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice 

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț – parte componentă a serviciului de 
salubrizare  conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță ai Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și 
curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheț, conform anexei nr. 1 și 2, la contractul de delegare, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5. Se împuternicește primarul orașului Nădlac, dl. Mărginean Ioan Radu, să semneze 
în numele și pe seama Consiliului local al orașului Nădlac, contractul de delegare a 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, pentru activitățile enumerate la art.1. 
 
Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 
comunică  către : 

- Compartimentul  Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice, Agenția Teritorială Deva 
- Instituția Prefectului- Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 
         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

        RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
AI/4 ex 
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                                                                                 Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr.15/26.01.2021 
 
 

RREEGGUULLAAMMEENNTT    
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

AL ORAȘULUI NĂDLAC ÎNFIINȚAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC 
 

 
 
 
 

CCaappiittoolluull  II  

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  GGEENNEERRAALLEE  
 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, este elaborat în conformitate cu prevederile art.3(1),(2) si alin.(4) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, respectiv art.13 
(1), (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, actualizată. 
    Consiliul local al orașului Nădlac are competență exclusivă în ceea ce privește 
înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare, având 
obligația de a crea condițiile pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor 
aferente furnizării activităților din sfera serviciului de salubrizare. 
 
Art.1.(1) Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Nădlac, sub denumirea 
de  
,, SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC”. 
         (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, 
competențele, atribuțiile și instrumentele specifice, necesare gestionării, finanțării și 
exploatării, monitorizării și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de 
salubrizare, condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de 
salubrizare, respectiv relațiile dintre operator și utilizatori. 
 
Art.2. Operatorul de servicii de salubrizare, indiferent de forma de proprietate, organizare 
și modul în care este realizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ 
teritoriale, precum și utilizatorii acestor servicii se vor conforma regulamentului serviciului 
de salubrizare al orașului Nădlac, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 
cadru al serviciului de salubrizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 
82/2015. 
 
Art.3.(1) Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, s-a făcut cu respectarea 
următoarelor principii : 
a). autonomiei locale 
b). descentralizării   
c). subsidiarității și legalității 
d). responsabilității 
e). dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele 
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f). protecției și conservării mediului natural și construit 
g). asigurării igienei și sănătății populației 
h).administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ teritoriale  
i). rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului 
 
        (2)Principiile prevăzute la alin.1 sunt cuprinse și dezvoltate atât în regulamentul 
serviciului de salubrizare cât și ale caietelor de sarcini, aprobate prin hotărâri ale 
Consiliului local al orașului Nădlac. 
 
Art.4. Organizarea, exploatarea și gestionarea Serviciului Public de Salubrizare al 

orașului Nădlac constituit în subordinea Consiliului local al orașului Nădlac, trebuie să 
asigure: 
a). sănătatea populației și calitatea vieții 
b). protejarea domeniului public și privat, al mediului, în conformitate cu reglementările 
specifice în vigoare 
c). funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului, de 
rentabilizare și eficiență economică a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, 
corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, 
cu instrucțiunile de exploatare. 
 

CCaappiittoolluull  IIII  

OORRGGAANNIIZZAARREEAA  ȘȘII  FFUUNNCCȚȚIIOONNAARREEAA  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  DDEE  SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  AALL  

OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  

  
Art.5. (1)  Administrarea și gestionarea serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac 
se va realiza prin modalitatea de gestiune directă. 
         (2) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care operatorul își asumă 
toate sarcinile și responsabilitățile ce le revin, potrivit legii și prezentului regulament, cu 
privire la furnizarea/prestarea serviciului de utilități publice și la administrarea și 
exploatarea sistemelor de utilități publice aferente. 
         (3) Gestiunea directă se realizează de către, Serviciul public de salubrizare al 
orașului Nădlac, organizat ca serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
local al orașului Nădlac având ca obiect de activitate : 

 măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice,  

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț. 

     Serviciul public de salubrizare al orașului Nădlac, are patrimoniu propriu, funcționează 
pe bază de gestiune economică, se bucură de autonomie financiară și funcțională, este 
subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de cont 
deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei și întocmește în condițiile legii, buget de 
venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. 
    Serviciul public de salubrizare al orașului Nădlac, în calitate de persoană juridică, 
răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-
ar dispune altfel. 
         (4) Gestiunea serviciului  public de salubrizare se organizează la nivelul orașului 
Nădlac, după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile prestate utilizatorilor, 
ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale 
ale localității, de starea dotărilor și a echipamentelor tehnico edilitare existente și de 
posibilitatea de finanțare a exploatării, întreținerii și dezvoltării acestora. 
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Art.6. (1).  Operatorul organizat ca și serviciu cu personalitate juridică subordonat 

Consiliului local al orașului Nădlac, are în administrare structura și utilajele aferente pentru 
realizarea serviciului de salubrizare, pentru activitățile menționate. 
          (2). Operatorul care desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prestează 
activitățile specifice, din sfera serviciului de salubrizare prin exploatarea și administrarea  
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza hotărârii de delegare directă a 
serviciului de salubrizare, adoptată de Consiliul local, precum și în baza licenței, 
autorizațiilor, eliberate de autoritățile de reglementare competente. 
 
 
    Obținerea licențelor, autorizațiilor, revin Serviciului Public de Salubrizare al orașului 
Nădlac, în termen de 90 zile de la aprobarea hotărârii de dare în administrare. 
        (3) Operatorul care furnizează/prestează activitățile din sfera serviciului de 
salubrizare, în regim de gestiune directă are obligația calculării, înregistrării și recuperării 
amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor activități prin tarif sau preț. 
 
Art.7. Desfășurarea activităților specifice din sfera serviciului de salubrizare al orașului 

Nădlac organizat în sistemul gestiunii directe, se face în baza Regulamentului cadru, 
aprobat prin H.C.L., conform prevederilor art.11 din Legea serviciului de salubrizare nr. 
101/2006, actualizată. 
 

CCaappiittoolluull  IIIIII  

EELLEEMMEENNTTEELLEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  AALLEE  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  

  
 
Art.8. Sediul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac este pe str. 1 
Decembrie nr. 24, oraș Nădlac, Județ Arad. 
Art.9. (1) Conducerea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, este asigurată 
de un șef, numit prin Dispoziția primarului orașului Nădlac, conform Ordonanței de 
Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizată.  
 
Patrimoniul Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
Art.10. Patrimoniul constituit din mijloace fixe și obiecte de inventar, aparțin primăriei 
orașului Nădlac, și se atribuie în administrarea Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac. 
Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, are în administrare: 

 Bunuri din domeniul privat al orașului Nădlac, date spre administrare prin protocol.  

 Bunuri din domeniul public al orașului Nădlac, date spre administrare prin protocol. 
 

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 

Art.11. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, exercită activitățile specifice 
serviciului de salubrizare al localităților și anume: 

  măturatul , spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice. 

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț. 

 
Capitolul IV 

CONDUCEREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC 
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Art.12. (1) Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 

este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al orașului Nădlac. 
     Orice modificare ulterioară a structurii organizatorice, motivată de noile reglementări 
legislative apărute în domeniu, precum și de stări de fapt se va face prin hotărâri ale 
Consiliului local al orașului Nădlac, la inițiativa primarului orașului Nădlac. 
           (2) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din neaplicarea prevederilor 
legii se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii. 
           (3) Tipurile de relații care se stabilesc pentru Serviciul Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, sunt: 
 
  - relații de subordonare față de Consiliul local al orașului Nădlac 
  - relații de colaborare cu toate serviciile și compartimentele din cadrul aparatului propriu 
al primarului orașului Nădlac, cu agenții economici sau instituții publice. 
 
Art.13. Numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul Serviciului Public de 

Salubrizare al Orașului Nădlac, precum și sanționarea acestuia se face în condițiile 
prevăzute de Codul Muncii și celelalte reglementări în domeniu , prin decizia primarului 
orașului Nădlac. 
 
Art.14. Angajarea personalului se face prin concurs, interviu sau probă practică, conform 
prevederilor legale și a pregătirii profesionale dovedite prin acte de studii. 
 

CCaappiittoolluull  IIVV  

BBUUGGEETTUULL  DDEE  VVEENNIITTUURRII  ȘȘII  CCHHEELLTTUUIIEELLII  AALL  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  DDEE  

SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  AALL  OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  
 

Art.15. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  va întocmi annual bugetul de 

venituri și cheltuieli, care va fi supus aprobării Consiliului local al orașului Nădlac, potrivit 
Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale. 
 
Art.16. Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 

Nădlac, este format din : 

 Venituri proprii obținute din contravaloarea serviciilor prestate către utilizatori, 
persoane fizice/persoane juridice, în baza contractelor încheiate cu acestea 

 Alte surse prevăzute de cap. V din Legea nr. 273/2006 afinanțelor publice locale 
 
Art.17. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, poate beneficia de fonduri 
constituite din alte surse. Subvențiile se acordă pentru activitățile stabilite la nivel național 
și vor putea fi folosite la nivel național numai în scopurile pentru care au fost acordate. 
 
Art.18. Pentru desfășurarea unor activități pentru care serviciul nu dispune de fonduri, 
acesta poate contracta credite, care vor fi aprobate de Consiliul local al orașului Nădlac. 
 
Art.19. Sarcinile  Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, ( funcționale și de 

producție) prevăzute în prezentul regulament, constituie nivelul minim de lucrări pe care 
acesta trebuie să le realizeze, urmând a îndeplini și alte sarcini specifice. 
 
Art.20. Relațiile comerciale ale serviciului public cu agenți economici se vor desfășura pe 

baze contractuale. 
  Tarifele pentru Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, vor fi elaborate în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
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tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților, aprobat prin 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 și aprobate prin H.C.L.  
  

  

  

  

  

  

CCaappiittoolluull  VV  

IInnvveessttiițțiiii  

  
Art.21. Planul de investiții al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, va fi 
aprobat de către Consiliul local al orașului Nădlac, la propunerea primarului și va include 
investiții în infrastructura proprie. 
 
Art.22.(1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se 
face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea promovarea și 
aprobarea investițiilor publice, cu respectarea următoarelelor principii: 
a). promovarea rentabilității și eficienței economice 
b). păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și 
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului și a structurii tehnico-edilitare aferente. 
 
c). întărirea autonomiei fiscale a U.A.T. pentru crearea mijloacelor financiare necesare în 
cederea funcționării serviciului 
          (2) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții 
publice ale U.A.T., aferente sistemelor de utilități publice se asigură prin : 
a). fonduri proprii ale operatorului și /sau de la bugetul local în conformitate cu obligațiile 
asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea 
serviciului 
b). credite bancare, ce pot fi garantate de către U.A.T., de Guvern sau alte entități 
specializate în acordarea de garanții bancare fonduri speciale constituite pe baza unor 
taxe speciale, instituite la nivelul U.A.T. 
c). fonduri puse la dispoziție de utilizatori 
d). alte surse, constituite potrivit legii 
           (3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale U.A.T., aparțin 
domeniului public al U.A.T. dacă sunt finanțate din fonduri publice. 
           (4) Obiectivele de investiții promovate de autoritatea administrației publice locală, 
specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilități publice, ce implică 
fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se nominalizează în listele 
anuale de investiții ale U.A.T., anexate la bugetul local și se aprobă adată cu acesta prin 
hotărâri ale Consiliului local Nădlac 
           (5) SAdministrarea bunurilor aparținând domeniului publice sau privat al orașului 
Nădlac, aferente sistemelor de utilități publice se face cu diligența unui bun proprietar. 
 

CCaappiittoolluull  VVII  

SSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAATTOORRIICCĂĂ  

  

- Organigrama Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  
- Statul de funcții 
- Regulament de organizare și funcționare al  Serviciul Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac, 
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Organizarea Serviciului 
Art.23. Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, la 
data înființării acestuia, este prevăzută la anexa nr. VII la Hotărârea Consiliului Local 
Nădlac Nr. 26 din data de 20.02.2020. 
       Pe parcursul realizării activităților ce-i revin, organigrama Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, va putea fi modificată de către Consiliul local al orașului 
Nădlac, conform normelor de structură și cerințelor producției. 
 

AATTRRIIBBUUȚȚIIIILLEE  GGEENNEERRAALLEE  AALLEE  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  
 
Art.24. Responsabilități privind activitatea de protecția mediului. 

 întocmește documentațiile necesare avizării, autorizării din punct de vedere al 
A.P.M. 

 urmărește la toate sectoarele, îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aplicarea 
legilor de protecția mediului și din programele de conformare, parte integrantă în 
componența autorizației de mediu. 
 

 aduce la cunoștința autorităților competente, schimbările survenite în cadrul 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,privind problematica protejării 
mediului 

 răspunde de raportările periodice privind statistica consumurilor de energie și a 
realizării trimestriale în domeniul investițiilor pentru lucrările cu impact asupra 
mediului  

 întocmește și urmărește aplicarea programelor de prevenire a poluării mediului, a 
programelor de combatere a efectelor poluării la nivelul societății. 

 

 propune sancțiuni și măsuri asupra abaterilor disciplinare săvârșite de către factorii 
responsabili din direcție cu atribuții directe  în cele două programe de la aliniatul 
precedent 

 face propuneri de îmbunătățire și eficientizare a activităților Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 
 

Art.25. Responsabilități privind licențele, autorizațiile Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac: 

 elaborează documentația necesară autorizării, avizării serviciului din punct de 
vedere al protecției muncii, P.S.I., al protecției mediului, gospodăririi apelor, 
I.S.C.I.R. etc. 

 întocmește documentația necesară și urmărește obținerea licențelor pentru 
prestarea activităților din sfera serviciului de salubrizare a localităților (A.N.R.S.C.) 

 
   Art.26. Raportări statistice , ANRSC, mediu etc: 

 conform cerințelor specificate de legislația în vigoare elaborează și trimite la 
termenele solicitate raportări statistice solicitate de instituțiile publice (Direcția de 
statistică, mediu, Apele Române)  

 
Art.27. Activitatea de întreținere și reparații : 

 răspunde de menținerea în funcțiune la parametrii tehnici proiectați, a utilajelor și 
instalațiilor tehnologice din dotarea  Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 

 elaborează graficul pentru revizii la utilajele care determină întreruperea efectuării 
activității și le supune aprobării conducerii Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac. 
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 asigură și răspunde de executarea lucrărilor de revizii și reparații la mașinile, 
utilajele și instalațiilor din dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 

 elaborează programe anuale și operative de întreținere și reparații, răspunde de 
respectarea acestora 

 analizează operativ accidentele tehnice apărute la utilaje, stabilește cauzele, 
efectele acestora și răspunderile, ia măsurile operativepentru repunerea în 
funcțiune a acestora 

 răspunde de aplicarea strict a dispozițiilor legale privind instalațiile sub presiune  și 
a mijloacelor de ridicat, ia măsuri pentru eliminarea deficiențelor contatate 

 întocmește și ține la zi a documentelor de evidență a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, precum și documentele specifice activității de întreținere și reparații 
 

 
Art.28. Asigurarea pieselor de schimb 

 face propuneri de casare și întocmește documentele necesare pentru 
utilajele/autovehiculele mijloacelor aflate în dotarea Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 face propuneri de dotare cu noi mijloace fixe a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac 

 întocmește situațiile și dările de seamă statistice solicitate de forurile de drept 
 

Art.29. Asigurarea cu materii prime, materiale și combustibil 

 identificarea furnizorilor de material, materii prime necesare 

 identificarea, evaluarea și selectarea potențialilor furnizori 

 solicită acestor furnizori, oferte pentru produsele ce pot fi furnizate 

 negocierea contractelor de furnizare. 

 contractarea respective procurarea de matariale necesare se face analizând 
ofertele de preț de la mai mulți furnizori 

 asigură și răspunde de aprovizionarea cu materii prime, material, semifabricate, 
piese de schimb, carburanți și lubrefianți,  

 organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime și 
materialelor aprovizionate 
 

Art.30. Tarife stabilite în colaborare cu serviciul Buget finanțe 

 răspunde de modul de stabilire a tarifelor din componența Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, și de aplicarea întocmai a prețurilor și tarifelor 
legale 

 întocmește documentațiile pentru propuneri de tarife asigurând corecta determinare 
a costurilor în vederea creșterii operativității și eficacității în stabilirea acestora 

 răspunde de întocmirea corectă a documentațiilor pentru stabilirea și modificarea 
tarifelor 

 urmărește și analizează evoluția prețurilor, tarifelor și acumulărilor cuprinse în ele la 
produse și prezintă conducerii propuneri de îmbunătățire. 

 
Art.31. Responsabilități în prevenirea și stingerea incendiilor 

 acționează pentru înlăturarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectarea 
normelor PSI 

 aduce la cunoștința conducerii Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 
situațiile deosebite și propune măsuri pentru soluționarea acestora. 
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 verifică modul de întreținere și funcționare a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, 
dispozitivelor, stingătoarelor și a celor mijloace de stingere a incendiilor existente în 
dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 verifică cu prioritate, instalațiile cu grad ridicat de pericol în exploatare, existente în 
unitate. 

 acordă sprijin pentru organizarea  PSI la locurile de muncă. 

 elaborează tematica anuală de instruire periodică a personalului angajat și după 
aprobarea de către conducerea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac,o difuzează la toți factorii de care asigură instruirea la locul de muncă. 

 execută instructaj introductiv general cu personalul nou încadrat în unitate, face 
propuneri pentru materiale și instrucțiuni educative pentru protectia și securitatea în 
muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și participă la realizarea acestora, 
precum și la instruirea și testarea periodic a personalului asupra regulilor, 
atribuțiilor și măsurilor și sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI și protecția muncii 

 face propuneri pentru sancționarea salariațiilor vinovați de nerespectarea măsurilor 
și reglementărilor PSI și protecția muncii 

 colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor   
 
Art.32. Responsabilități privind activitatea de întreținere și reparații mijloace de transport 
auto 

 întocmește planul de mentenanță auto și utilaje anual pe tipuri de auto și utilaje, în 
funcție de nr. de km, orele de funcționare. 

 întocmește și ține evidența la zi a tuturor autovehiculelor și utilajelor din dotarea 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, prin dosare individuale și 
certificatul fiecărui utilaj. 

 deține cărțile tehnice ale tuturor mijloacelor din dotare 

 întocmește necesarul de piese de schimb  pentru autovehiculele și utilajele din 
dotare 

 fundamentează necesarul de carburanți și lubrifianți pe baza normelor de consum. 

 urmărește utilizarea rațională a parcului auto-utilaje și se îngrijește de întreținerea 
și repararea acestora 

 acordă asistență tehnică de specialitate echipelor de reparații și intervenții la unele 
defecțiuni de complexitate mai mare 

 
Art.33. Asigurarea pentru mijloacelor de transport auto de licențe, asigurări, înmatriculări, 

radieri  

 urmărește și programează autovehiculele Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac.pentru efectuarea inspecțiilor tehnice 

 face propuneri pentru obținerea de atestate pentru șoferii care potrivit legii sunt 
obligați să dețină aceste atestate 

 răspunde de înmatricularea, radierea și asigurarea auto a autovehiculelor din 
dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 întocmește situațiile și dările de seamă statistice solicitate de forurile în drept 
 
Art.34. Asigurarea cu personal și calificarea profesională a acestuia 

 asigură respectarea disciplinei tehnologice și folosirea integrală a timpului de lucru, 
întărirea ordinii  și disciplinei la locul de muncă 

 asigură creșterea continuă a pregătirii profesionale a personalului în funcție de 
gradul ridicat de tehnicitate al utilajelor și autovehiculelor. 
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 urmărește și răspunde de realizarea programului de perfecționare a pregătirii 
profesionale a tuturor categoriilor de personal din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 
Art.35. Protecția muncii 

 asigură și răspunde de instruirea personalului muncitor pentru respectarea 
normelor de tehnica securității muncii și supraveghează aplicarea strictă a 
reglementărilor privind protecția muncii. 

 Execută instructajul lunar la locul de muncă, pe linia protecției muncii, completează 
și ține la zi fișele de instructaj. 

 Asigură echipamentul de protecție, prevăzut în normele specifice fiecărui loc de 
muncă. 

 Dispune oprirea lucrului în caz de pericol pentru securitatea muncii, cu anunțarea 
șefului ierarhic superior, interzice participarea la lucru a muncitorilor în stare de 
ebrietate, oboseală, bolnavi și fără echipament corespunzător. 

 
CCaappiittoolluull  VVII  

RRĂĂSSPPUUNNDDEERRII  ȘȘII  SSAANNCCȚȚIIUUNNII  

  
Art. 36. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, 
civilă contravențională sau penală, a persoanelor vinovate. 
       (1) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează 
cu amendă de la 20.000 – 50.000 următoarele fapte: 

a).încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau 
comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice 
stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea 
condiţiilor asociate licenţelor. 
b).refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare 
competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi 
incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora. 

       (2). constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se 
sancționează cu amendă de la 30.000 – 50.000 următoarele fapte:  

 a).refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi 
inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare 
competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 
b)neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control. 
c)furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor prezentei legi. 
d).nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la 
data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării 
contractului de delegare a gestiunii; 
e).practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele 
aprobate autorităţile administraţiei publice locale, având ca scop serviciile de 
utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza 
metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente. 

      (3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) - (3), care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
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Art.37.(1)Constatarea contravențiilor prevăzute la art.37 din prezentul regulament și 

aplicarea sancțiunilor se face de către reprezentanți împuterniciți ai primarului orașului 
Nădlac, potrivit competențelor stabilite la art. 47 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, actualizată. 
          (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art.37, reprezentanţii 
împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, 
în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de 
utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorul, cât şi utilizatorii 
sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la 
serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat. 
           (3) Dispozițiile referitoare la contravenții, se completează cu prevederile Ordonenței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată. 
  

CCaappiittoolluull  VVIIII  

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  FFIINNAALLEE  

  
Art.38.Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, administrează bunurile 

încredințate de către Consiliul local al orașului Nădlac. 
        În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, creditorii nu pot cere executarea silită asupra bunurilor 
proprietate publică aflate în administrarea acestuia, ele fiind inalienabile, indescriptibile, și 
insesizabile și asupra lor nu se pot stabili garanții neaflându-se în circuitul civil. 
 
Art.39. Desfășurarea de activități care nu intră în sfera atribuțiilor de serviciu, stabilite prin 
prezentul regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, al regulamentului de salubrizare al orașului Nădlac, al caietului de sarcini 
al serviciului de salubrizare privind activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 
căilor publice, respectiv curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, constituie abatere și se sancționează 
conform legii. 
 
Art.40. Prezentul regulament de organizare și funcționare întră în vigoare la data aprobării 
de către Consiliul local al orașului Nădlac. 
 
 
 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 
 
 

 
 
AI/4 ex 
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      Anexa nr.2 la H.C.L. Nr.1526.01.2021 
 
 

CCOONNTTRRAACCTT  

ddee  ddeelleeggaarree  pprriinn  ggeessttiiuunnee  ddiirreeccttăă  aa  SSeerrvviicciiuulluuii  PPuubblliicc  ddee  SSaalluubbrriizzaarree  aall  OOrraașșuulluuii  NNăăddllaacc,,  

ppeennttrruu  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  mmăăttuurraatt,,  ssppăăllaatt,,  ssttrrooppiirreeaa  șșii  îînnttrreețțiinneerreeaa  ccăăiilloorr  ppuubblliiccee,,  ccuurraațțaarreeaa  șșii  

ttrraannssppoorrttuull  zzăăppeezziiii  ddee  ppee  ccăăiillee  ppuubblliiccee  șșii  mmeennțțiinneerreeaa  îînn  ffuunnccțțiiuunnee  aa  aacceessttoorraa  ppee  ttiimmpp  ddee  

ppoolleeii  ssaauu  îînngghheețț  

nnrr..____________22002211  

  
Preambul: 

         1). Prezentul contract de delegare a serviciului public de salubrizare al orașului 
Nădlac pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
 pe timp de polei sau îngheț este un contract atribuit prin ,,modalitatea – gestiune 
directă”. 
         2). Gestiunea  directă  este modalitatea de gestiune prin care autoritățile 
administrației publice locale în calitate de Delegatar, transferă unui operator toate 
sarcinile, responsabilitățile privind furnizarea /prestarea serviciilor de utilități publice, be 
baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. 
         3). Contractul prin intermediul căruia Delegatul, în calitate de operator primește 
dreptul de exploata serviciul de salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitățile de 
măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, 
preluând astfel și riscurile aferente exploatării acestora. 
          Urmare a Hotărârii Consiliului local Nădlac nr. _____/____2020 de aprobare a 
delegării prin gestiune directă a activităților de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 
căilor publice, curațarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din cadrul serviciului de salubrizare al 
orașului Nădlac. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  II  

PPĂĂRRȚȚIILLEE  CCOONNTTRRAACCTTAANNTTEE  

  
U.A.T. NĂDLAC, cu sediul în orașul Nădlac, Jud. Arad, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 

0257/473325, fax.0257/473300, cod fiscal 3518822, cont de trezorerie 
RO09TREZ24A510103200130X, deschis la trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin 
dl. IOAN RADU MĂRGINEAN – primar, în calitate de Delegatar, pe de o parte  
  și 
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC, Cod de înregistrare 
fiscală 43287743, cu sediul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, reprezentat legal 
prin dl._________________, având funcția de ______________, în calitate de Delegat, 
pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII    

OOBBIIEECCTTUULL  CCOONNTTRRAACCTTUULLUUII  DDEE  DDEELLEEGGAARREE  AA  GGEESSTTIIUUNNIIII  

  
Art.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi utilizați astfel: 

 aria contractului – delimitează aria sau ariile de competență teritorială a 
delegatarului, în cadrul căreia sunt prestate activitățile specifice serviciului de 
salubrizare – care fac obiectul contractului. 
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 delegatar – autoritatea contractantă, respectiv UAT, care are calitate de parte 
contractantă într-un contract de activități de utilitate publică 

 delegat – operatorul căruia i s-a încredințat serviciul/activități într-un contract de 
activități de utilitate publică 

 delegarea gestiunii unui serviciu de utilitate publică  - acțiunea prin care o U.A.T., 
atribuie unor operatori, prestarea unui serviciu ori a unor activități din sfera 
servciilor de utilități publice a cărei răspundere o are. 

 forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, 
care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și face împosibilă executarea și 
respectiv, îndeplinirea contractului 

 licență – act emis de autoritatea de reglementare competentă, în exercitarea 
competențelor partajate cu autoritățile administrației publice locale, prin care se 
recunosc dreptul și capacitatea de a furniza un serviciu /activitate de utilitate 
publică, în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat 

 ajustarea prețurilor și tarifelor – operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și 
tarifelor stabilite anterior, cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, 
pe baza metodologiei de calcul al nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată 
și aprobată de autoritatea de reglementare competentă 

 utilizatori – persoane fizice/juridice care beneficiază direct sau indirect, individual 
sau colectiv de serviciile de utilități publice, în condițiile legii. 

 zi – zi calendaristică 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII    

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  SSPPEECCIIAALLEE  
 

Secțiunea 1. Aria delegării contractului. 
Art.2. Aria delegării contractului este reprezentată de anexele II și III a caietelor de sarcini 

la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 62 din data de 20.02.2020, pentru activitățile de 
măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din 
cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac. 
 
Secțiunea 2. – Obiectul contractului 
Art.3. Obiectul contractului îl constituie prestarea activității de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din cadrul serviciului de 
salubrizare al orașului Nădlac. 
Aceste activități presupun următoarele operații: 

 măturat mecanizat 

 măturat manual carosabil și trotuare 

 spălat suprafețe carosabil și trotuare 

 stropit suprafețe carosabil și trotuare 

 răzuirea rigolelor 

 curațat manual zăpada și gheața 

 curățat mecanizat zăpada 

 combaterea poleiului și a înghețului (împrăștiat material antiderapant) 

 curățarea canalelor de scurgere 

 încărcat și transportat zăpada 
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      Obiectul contractului presupune încredințarea directă a sarcinilor și responsabilităților 
cu privire la prestarea propriu zisă a activităților prevăzute la art.3. 
Art.4.(1) Orașul Nădlac păstrează prerogativele privind dezvoltarea activităților de 

măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din 
cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, precum și dreptul de a urmări, controla 
și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea acestor activități de către 
delegat, astfel: 
a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate; 
b) respectarea condițiiior de calitate a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 
căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din cadrul serviciului de salubrizare al 
orașului Nădlac. 
c) respectarea parametrilor, a normelor și a cantităților solicitate pentru fiecare activitate în 
parte, din cadrul serviciului de salubrizare în orașul Nădlac; 
d) respectarea tarifelor stabilite pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din cadrul serviciului de 
salubrizare al orașului Nădlac. 
      (2) Delegatul se va adapta în permanență la calitatea și cantitățile solicitate de 
delegatar, în condițiile legislației în vigoare și va respecta în permanență standardele și 
normativele în vigoare. 
Secțiunea 3.- Durata contractului 
Art.5.(1) Durata pentru care se atribuie prestarea activității de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din cadrul serviciului de 
salubrizare al orașului Nădlac este de 3 ani. 
        (2) Pe durata stabilită la alin.(1), se interzice operatorului subdelegarea activităților 
de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii 
de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - din 
cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, precum și cesionarea contractului de 
delegare a gestiunii fără acordul delegatarului.  
 
Secțiunea 4. - Drepturile delegatului 
Art.6. Delegatul are următoarele drepturi: 

1. De a încasa contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător tarifului aprobat de 
delegatar. 
2. De a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării 
reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii 
acestuia, prin acte adiționale. 
3. De a propune delegatarului ajustarea și modificarea tarifelor, conform Ordinului nr. 
109/2007 al Președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților. 
4. Să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale. 
5. Să exploateze, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, și activitățile din 
sfera serviciului de salubrizare ce fac obiectul prezentului contract de delegare. 
6. Să suspende sau să limiteze prestarea serviciului fără plata vreunei penalizări, cu un 
preaviz de 15 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 45 de 
zile de la primirea facturii. 
 
 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=9
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=9
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Secțiunea 5. - Drepturile Delegatarului  
Art.7. Delegatarul are următoarele drepturi 
1. De a refuza motivat și justificat, aprobarea stabilirii, ajustării sau, după caz, modificarea 
tarifelor activităților specifice serviciului de salubrizare, care fac obiectul prezentului 
contract de delegare propuse de delegat, în baza metodologiei elaborate de autoritatea 
de reglementare competentă. 
2. De a verifica și exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea activităților delegate, 
din cadrul serviciului de salubrizare. 
3. De a sancționa delegatul, în cazul în care acesta nu asigură prestarea activității la 
indicatorii de performanță la care s-a obligat prin prezentul contract, și nu asigură 
continuitatea activităților. 
4. De a solicita delegatului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea activităților  
furnizate /prestate. 
5. De a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii, 
pentru nerespectarea de către delegat a obligațiilor contractuale. 
6. De a extinde sau restrânge numărul de străzi pe care se efectuează activitățile 
specifice serviciului de salubrizare, de a mări sau reduce frecvență de efectuare a unor 
activități specifice (măturat manual/mecanic, stropit sau spălat) cu înștiințarea scrisă a 
delegatului cu cel puțin 10 zile înainte.  
 
Secțiunea 6. Obligațiile Delegatului 
Art.8. Delegatul are următoarele obligații: 
1. Să obțină de la autoritățile competente autorizațiile (inclusiv licențe, atestate, permise, 
etc.) și avizele necesare conform legilor în vigoare, pentru buna desfășurare a activitătilor 
serviciului public de salubrizare, pe parcursul derulării contractului. 
2. Să respecte toate angajamentele și obligațiile asumate prin prezentul contract de 
delegare a gestiunii și toate obligațiile și angajamentele care sunt în sarcina delegatului. 
3. Să obțină și să dețină pe toată perioada de derulare a contractului licența A.N.R.S.C. 
aferentă activităților delegate 
4. Să efectueze activitățile din sfera serviciilor de salubrizare conform prevederilor 
regulamentului și caietelor de sarcini, în condiții de calitate și eficiență. 
5. Să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de 
salubrizare al orașului Nădlac, ale caietelor de sarcini și ale celorlalte reglementări 
specifice activității serviciului delegat. 
6. Să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și 
să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate. 
7. Să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate 
și să asigure accesul la toate infomațiile necesare în vederea verificării și evaluării 
functionării și dezvoltării activității specifice serviciului de salubrizare, conform contractului 
de delegare și cu prevederile legale în vigoare. 
8. Să nu subdelege prestarea activităților de salubrizare delegate, în tot sau în parte, altor 
operatori. 
9. La încetarea contractului de delegare din alte cauze decât forța majoră și înțelegerea 
părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile  
stipulate în contractul de delegare, până la preluarea acesteia de delegatar, dar nu mai 
mult de 6 luni. 
10. Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuității activității. 
11. Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de 
protecție a muncii în scopul evitării accidentelor. 
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12. Să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal 
autorizat. 
13. Să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și a reclamațiilor, respectiv de 
rezolvare operativă a acestora. 
14. Să asigure pe toată durata contractului de delegare personalul necesar pentru 
prestarea activității asumate prin contract. 
15. Să respecte toate celelalte condiții specifice, stabilite de delegatar. 
16. Să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, 
accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori. 
17. Să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum 
și din hotărârile Consiliului local al orașului Nădlac. 
18. Să respecte graficul de executare al activității specifice din cadrul serviciului de 
salubrizare. 
19. Să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul 
derulării prestației. 
20. Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității sau a serviciului public, 
(condițiile de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind 
folosirea și protejarea patrimoniului, etc.). 
21. În cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze 
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt 
delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității 
activității ori serviciului public. Delegatul este obligat să continue prestarea serviciului 
public în noile condiții stabilite de delegatar în mod unilateral, fără a putea solicita 
încetarea acestuia. 
22. Să înceapă lucrările numai după primirea ordinului de lucru scris, emis de delegatar. 
23. Să prezinte certificatele de calitate și termenul de valabilitate al loturilor de substanțe 
folosite. 
24. Să efectueze prestațiile pe suprafețele specificate în caietele de sarcini, în condiții de 
bună calitate și cu respectarea cantității de substanță normată pe unitatea de suprafață, în 
caz contrar acesta va presta gratuit acțiunea pe suprafețele neacoperite corespunzător. 
25. Să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte pentru a se putea stabili 
tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate. 
26. Să aplice numai tarifele aprobate de autoritatea contractantă. 
 
Secțiunea 7.  Obligațiile delegatarului. 
Art.9. Delegatarul are următoarele obligații:  

1. Să analizeze și să supună aprobării, solicitarea delegatului privind ajustarea sau 
modificarea tarifelor pentru activitățile prestate, fundamentată de acesta din punct de 
vedere economico-financiar, conform actelor normative în materie, conform Ordinului nr. 
109/2007 al Președintelui A.N.R.S.C. 
2. Să coordoneze și să controleze prestarea activităților din cadrul serviciului public de 
salubrizare din prezentul contract de delegare a gestiunii. 
3. Să umărească derularea activităților și să recepționeze serviciile prestate, în scopul 
efectuarii plăților 
4. Să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
delagare 
 
5. Să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor acestuia 
6. Să convină cu delegatul asupra întocmirii graficului de execuție a lucrărilor și să 
desemneze personalul responsabil pentru urmărirea execuției lucrărilor. 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=18
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=18
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=20
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=20
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7. Să i-a act de sesizările delegatului asupra oricăror anomalii sau disfuncții care 
împiedică prestația și să asigure acestuia condiții de desfășurare. 
8. Să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor delegatului. 
9. Să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect activitatea 
serviciului de salubrizare. 
10. Să păstreze, în condițiile legii, confidențialitate a datelor și informațiilor economico-
financiare privind activitatea delegatului, altele decât cele de interes public. 
11. Să achite delegatului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia 
le efectuează pe domeniul public și privat al delegatarului, prevăzute în prezentul contract. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIVV  

IINNDDIICCAATTOORRIIII  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNȚȚĂĂ  PPRRIIVVIINNDD  CCAALLIITTAATTEEAA  ȘȘII  CCAANNTTIITTAATTEEAA  

AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚIILLOORR  DDIINN  CCAADDRRUULL  SSEERRVVIICCUULLUUII  DDEE  SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  

    
Art.10.(1) Cantitatea și standardele minime de calitate a activităților prestate din cadrul 
serviciului public de salubrizare, sunt prevăzute în caietele de sarcini și regulamentul de 
salubrizare al orașului Nădlac. 
         (2) Delegatul va respecta indicatorii de performanță prevăzuți în contract la anexele 
1 și 2 
 
Art.11. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, delegatul trebuie să 
asigure: 

 gestiunea activităților de salubrizare, conform prevederilor contractual 

 înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea 
contravalorii activităților efectuate 

 înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor și modul de soluționare a acestora  
 
Art.12. În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Consiliul local al 

orașului Nădlac respectiv A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii: 
a). modului de aplicare a legislației și normelor emise de A.N.R.S.C. 
b). modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractual asumate 
c). calității și eficienței activităților prestate la nivelul indicatorilor de performanță 
stabiliți 
d). modului de formare și stabilire a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, delegate 
 
Art.13.(1)Delegatarul va transmite delegatului, în termenul solicitat de către acesta, 

informațiile necesare evaluării și cuantificării indicatorilor de performanță 
           (2) Netransmiterea la termen a informațiilor sau furnizarea de informații eronate 
sau incomplete, atrage răspunderea contravențională a delegatului. 
 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  VV  

TTAARRIIFFEELLEE  PPRRAACCTTIICCAATTEE  ȘȘII  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDEE  SSTTAABBIILLIIRREE,,  MMOODDIIFFIICCAARREE  SSAAUU  

AAJJUUSSTTAARREE  AA  AACCEESSTTOORRAA  

  
Art.14.(1) Tarifele practicate pentru activitățile de salubrizare care fac obiectul prezentului 

contract vor fi stabilite printr-o hotărâre de consiliu ulterioară. 
          (2) Ajustarea și/sau modificarea tarifelor poate fi solicitată de către operator în 
conformitate cu prevederile art.13-16 din Ordinul nr.109/2007 al Președintelui A.N.R.S.C. 
privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=21
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=21
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        Ajustareași/sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face după 
următoarea formulă: 
 
 
                                   Tn+1 = Tn x IPC (t1-t2)/100 
unde: 
Tn+1 – tariful perioadei n+1 ( tarif nou) 
 
IPC (t1- t2) – indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubrizare, comunicat de 
Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă ( luna anterioară lunii în care se face calcul sau la 
care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la perioada de 
referință ( luna la care a fost calculat/aplicat Tn) 
 
Tn – tariful actual 
 

Art.15.(1) În baza verificărilor zilnice în teren a activităților prestate de către delegat, 

reprezentanții primarului orașului Nădlac întocmesc procese verbale de recepție zilnică a 
serviciilor. 
          (2) La finele fiecărei luni calendaristice se procedează la întocmirea unui proces 
verbal de recepție a serviciilor efectuate în luna respectivă (prin cumularea proceselor 
verbale zilnice) proces verbal semnat de ambele părți, în baza căruia delegatul 
întocmește situația activităților și respectiv factura în vederea încasării contravalorii 
activităților prestate.    
          (3) Confirmarea cantităților de deșeuri stradale colectate se va efectua pe baza unui 
centralizator întocmit lunar de operator.   
 
 Art.16. Delegatarul se obligă să plătească prețul către delegat în termen de cel mult 30 
de zile, numai în baza facturii fiscale însoțită de procesul-verbal de recepție, conform 
prevederilor art.6 (1), lit.c) din Legea nr.71/2013 și a documentelor solicitate pentru 
recepția serviciilor prestate precum și a prevederilor art. 42(9) și (10) din Legea 51/2006, 
a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată.     
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  VVII  

SSAANNCCȚȚIIUUNNII  PPEENNTTRRUU  NNEEÎÎNNDDEEPPLLIINNIIRREEAA  OOBBLLIIGGAAȚȚIIIILLOORR  

  
Art.17.(1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 

părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractual de 
drept reziliat și de a pretinde daune interese. 
          (2) Delegatarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, în condițiile în care 
delegatul, din motive temeinice, justificate legal, nu mai poate asigura realizarea obiectului 
contractului. 
În acest caz, delegatul are dreptul dae a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului 
 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIII  

RRĂĂSSPPUUNNDDEERREEAA  CCOONNTTRRAACCTTUUAALLĂĂ  

  
Art.18.(1) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o 

notificare scrisă, adresată delegatului, dacă delegatul, nu-și îndeplinește în mod culpabil 
și repetat obligațiile prevăzute la secțiunea 6, art.8, punctul 4 din prezentul contract. 
           (2) Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIIIII  

FFOORRȚȚAA  MMAAJJOORRĂĂ  

 
Art.19. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și 

de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în 
baza  prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligației respective a fost cauzată de forța majoră. 
 
Art.20. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen 
de 15 zile producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
 
Art.21. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare 
a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIIIII  

CCOONNDDIIȚȚIIIILLEE  DDEE  RREESSTTIITTUUIIRREE  AA  BBUUNNUURRIILLOORR  LLAA  ÎÎNNCCEETTAARREEAA  DDIINN  OORRIICCEE  CCAAUUZZĂĂ  AA  

CCOONNTTRRAACCTTUULLUUII  DDEE  DDEELLEEGGAARREE  AA  GGEESSTTIIUUNNIIII  DDIIRREECCTTEE  

  
Art.22. Bunurile proprietate publică sau privată a orașului Nădlac date în administrare 
delegatului cât și bunurile realizate în cadrul programului de investiții ale primăriei orașului 
Nădlac, din fondurile acesteia sau din alte fonduri publice în perioada derulării contractului 
de delegare, revin de drept delegatarului, gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea din 
orice cauză a contractului de delegare a gestiunii. 
 
Art.23. Bunurile realizate de operator în conformitate cu programele de investiții impuse 
prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur, care revin de drept, la 
expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unității administrativ - teritoriale. 
 
Art.24. Bunurile proprii ale delegatului deținute la atribuirea contractului, rămân în 
proprietatea acestuia. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIXX  

ÎÎNNCCEETTAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTUULLUUII  DDEE  DDEELLEEGGAARREE  AA  GGEESSTTIIUUNNIIII  
 

Art. 25. Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: 
a). la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare 
b). în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului.  
c). în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina părţii în culpă. 
 
d). în caz de forţă majoră, potrivit art.19 din prezentul contract.   
e). în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului.  
f). alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părţi, fără a 
aduce atingere prevederilor legale în vigoare. 
g). în cazul în care delegatul nu obține și nu deține avizele, acordurile și autorizațiile 
necesare prestării activității delegate sau când acestea îi sunt retrase 
 
Art.26. Interdicția subdelegării contractului: 
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1. se interzice delegatului să încheie cu terți, contracte de subdelegare având ca 
obiect prestarea activităților delegate sau părți ale acestora. 

2. cesionarea contractului de delegare este permisă numai în cazul în care această 
societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății 
aparținând delegatului, cu aprobarea delegatarului și corelată cu respectarea 
condițiilor inițiale de atribuire. 

 
CAPITOLUL X 

LITIGII 
 

Art.27. Delegatarul și delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului 
 
Art.28. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, delegatarul și delegatul nu 

reușesc să rezolve pe cale amiabilă o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluționeze de către instanțele de judecată, competente de pe raza județului 
Arad. 

CAPITOLUL XI 
ALTE CLAUZE 

 
Art.29. (1) Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act 
adiţional între părţile contractante, cu aprobarea Consiliului local al orașului Nădlac. 
            (2) Delegatul se obligă să-și asume toate riscurile ce cad în sarcina sa din 
Regulamentul serviciului, precum și desfășurarea asupra activităților ce fac obiectul 
delegării. 
 
Art.30. Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării.    
 
Art.31. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________, la sediul delegatarului, în 2 
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

      DELEGATAR,                                                                  DELEGAT 

U.A.T. ORAȘUL NĂDLAC 
         Primar,                                                          ------------------------------

- 

Mărginean Ioan Radu  

 
         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

      RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
AI/4 ex 

 

 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=26
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=26
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=27
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=27
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                                                        Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii nr.15/26.01.2021 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ȘI DE EVALUARE 
a serviciului de salubritate privind activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea  

căilor publice 
 

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

Trimestrul 
Total 

an 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

Indicatori de performanță generali 

1. Contractarea serviciilor de salubrizare  

a) Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de 
solicitări 

100% 100% 100% 100% 100% 

b) Procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puţin 
de 10 zile calendaristice 

85% 85% 85% 85% 85% 

c)Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de 
calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportate la numărul 
total de cereri de îmbunătăţire a activităţii 

80% 80% 80% 80% 80% 

2. Măsurarea  și gestionarea cantităților serviciilor prestate 

a)Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de 
servicii prestate, raportate la numărul total de reclamaţii 
privind cantităţile de servicii prestate 

80% 80% 80% 80% 80% 

b) Ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. a) care s-au 
dovedit justificate 

80% 80% 80% 80% 80% 

c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în 
mai puţin de 5 zile lucrătoare 

75% 75% 75% 75% 75% 

d)Numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţie a 
mediului raportat la numărul total de sesizări din partea 
autorităţilor centrale şi locale 

2% 2% 2% 2% 2% 

e) Numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate 
publică raportat la numărul total de sesizări din partea 
autorităţilor centrale şi locale 

2% 2% 2% 2% 2% 

f) Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile 
administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei 

30% 30% 30% 30% 30% 

g) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii 
prestate, raportate la numărul total de reclamaţii privind 
calitatea activităţii prestate 

90% 90% 90% 90% 90% 

h) Ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. g) care s-au 
dovedit justificate 

80% 80% 80% 80% 80% 

i) Procentul de solicitări de la lit. h) care s-au rezolvat în mai 
puţin de 2 zile lucrătoare 

75% 75% 75% 75% 75% 
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3. Facturarea și încasarea contravalorii prestațiilor 

a) Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la 
numărul total de utilizatori 

5% 5% 5% 5% 5% 

b) Procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin 
de 10 zile lucrătoare 

80% 80% 80% 80% 80% 

c) Procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi 
justificate 

75% 75% 75% 75% 75% 

d) Valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea 
totală a facturilor emise pe categorii de activități/utilizatori 

75% 75% 75% 75% 75% 

e) Valoarea totală a facturilor emise raportată la cantităţile de 
servicii prestate pe activități și pe categorii de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

4. Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor  

a) Numărul de sesizări scrise raportate la numărul total de 
utilizatori 

5% 5% 5% 5% 5% 

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un 
termen mai mic de 30 de zile calendaristice  

100% 100% 100% 100% 100% 

c) Procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi 
întemeiat  

75% 75% 75% 75% 75% 

Indicatori de performanță garantați 

1. Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciilor 

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către 
operator a obligaţiilor din licenţă  

1 1 1 1 4 

b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate 
din analizele şi controalele organismelor abilitate 

1 1 1 1 4 

2. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de 
delegare 

a) Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate 
culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza 
nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a 
activităţii 

1 2 2 1 6 

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru 
situaţiile de la lit. a) raportată la valoarea totală aferentă 
activităţii: 

5% 5% 5% 5% 5% 

c) Numărul de neconformităţi constatate de autoritatea 
administraţiei publice locale  

0 0 0 0 0 

 

 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 

AI/4 e 
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                                                         Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii n.15/26.01.2021 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ȘI DE EVALUARE 
a serviciului de salubrizare privind activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe 

căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 
 
 
 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

Trimestrul 
Total 

an 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 

Indicatori de performanță generali 

1. Contractarea serviciilor de salubrizare  

a) Numărul de contracte încheiate raportat la 
numărul de solicitări 

100% 0 0 100% 100% 

b) Procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai 
puţin de 10 zile calendaristice 

85% 0 0 85% 85% 

c)Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor 
de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportate 
la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii 

80% 0 0 80% 80% 

2. Măsurarea  și gestionarea cantităților serviciilor prestate 

a)Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile 
de servicii prestate, raportate la numărul total de 
reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate 

80% 0 0 80% 80% 

b) Ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. a) 
care s-au dovedit justificate 

80% 0 0 80% 80% 

c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost 
rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare 

75% 0 0 75% 75% 

d)Numărul de sesizări din partea agenţilor de 
protecţie a mediului raportat la numărul total de 
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale 

2% 0 0 2% 2% 

e) Numărul anual de sesizări din partea agenţilor de 
sănătate publică raportat la numărul total de sesizări 
din partea autorităţilor centrale şi locale 

2% 0 0 2% 2% 

f) Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile 
administraţiei publice locale, raportate la valoarea 
prestaţiei 

30% 0 0 30% 30% 

g) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea 
activităţii prestate, raportate la numărul total de 
reclamaţii privind calitatea activităţii prestate 

90% 0 0 90% 90% 

h) Ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. g) 
care s-au dovedit justificate 

80% 0 0 80% 80% 
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i) Procentul de solicitări de la lit. h) care s-au rezolvat 
în mai puţin de 2 zile lucrătoare 

75% 0 0 75% 75% 

3. Facturarea și încasarea contravalorii prestațiilor 

a) Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la 
numărul total de utilizatori 

5% 0 0 5% 5% 

b) Procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai 
puţin de 10 zile lucrătoare 

80% 0 0 80% 80% 

c) Procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au 
dovedit a fi justificate 

75% 0 0 75% 75% 

d) Valoarea totală a facturilor încasate raportată la 
valoarea totală a facturilor emise 

75% 0 0 75% 75% 

e) Valoarea totală a facturilor emise raportată la 
cantităţile de servicii prestate 

100% 0 0 100% 100% 

4. Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor  

a) Numărul de sesizări scrise raportate la numărul 
total de utilizatori 

5% 0 0 5% 5% 

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns 
într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice  

100% 0 0 100% 100% 

c) Procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a 
fi întemeiat  

75% 0 0 75% 75% 

Indicatori de performanță garantați 

1. Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului 

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea 
de către operator a obligaţiilor din licenţă  

1 0 0 1 2 

b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului 
rezultate din analizele şi controalele organismelor 
abilitate 

1 0 0 1 2 

2. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de 
delegare 

a) Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri 
datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit 
din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare 
de prestare a activităţii 

1 0 0 1 2 

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator 
pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoarea 
totală aferentă activităţii: 

5% 0 0 5% 5% 

c) Numărul de neconformităţi constatate de 
autoritatea administraţiei publice locale  

0 0 0 0 0 

 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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Nr. 5316/23.08.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE : 
 
 
Ioan  Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 
Având în vedere : 

- Referatul nr. 5315/23.08.2021 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local 
din cadrul primăriei orașului Nădlac 

- Prevederile art. 129 (2), lit.d), alin (7) lit.n), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,, 

- prevederile art. 1(1) și (2) lit.e), ale art. 3(1), art. 8(1), (2), (3) lit. d), lit.i), ale art. 28(2) 
lit.a), alin (5), din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, actualizată  

- prevederile art.2 (1) și (3) lit.f) și g), art.9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) din Legea 
nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, actualizată 

 
PROPUN: 

 
        Consiliului Local al orașului Nădlac supunerea spre aprobare a dării în administrare a 
activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 
polei sau îngheț, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru furnizarea/prestarea 
acestor activități, către Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac – organizat ca 
serviciu cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Nădlac.  
       Prin Hotarârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 a fost aprobată  înființarea 
serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac și s-a stabilit modalitatea de gestiune a 
unor activități din cadrul serviciului de salubrizare a localităților, respectiv s-a aprobat ca 
modalitate de gestiune, gestiunea directă pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice, respective, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. 
   Serviciul de salubrizare al orașului Nădlac face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilități publice, fiindu-i aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor 
exigențe/cerințe fundamentale și anume : 

 universalitate 

 continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ 

 ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții 

 protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 

 asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; 

ROMÂNIA 
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 liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 
      Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați 
la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare 
adoptate de autoritățile deliberative ale acestora. 
     De asemenea, autoritățile publice locale prin încredințarea gestiunii directe către 
Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac - din subordinea Consiliului local - pot 
dezvolta serviciul de salubrizare pentru activitățile menționate, prin raportare la nevoile 
cetățenilor și ale celorlalți utilizatori și pot asigura respectarea principiilor care se referă la 
aspectele sociale ale localității, după cum urmează: 

 responsabilitatea față de cetățeni 

 nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor 

 transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor. 
       Abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 15/26.01.2021, privind delegarea prin 
modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul 
Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, hotărâre care nu a 
produs efecte juridice. 
 
 

 
 
 

Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN-RADU 



  

  
       
Nr.5315/23.08.2021 
 
 

R E F E R A T 
 
 

                  Către, 
                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
             Subsemnatul Aldea  Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
      Având în vedere: 

- Prevederile art. 129 (2), lit.d), alin (7) lit.n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,, 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 privind înființarea Serviciului 
public de salubrizare al orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor 
activități din cadrul serviciului de salubrizare, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice, prin care s-a aprobat gestiunea directă ca 
modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare a localităților pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 
de polei sau îngheț 

- prevederile art. 1(1) și (2) lit.e), ale art. 3(1), art. 8(1) și (2) lit. d) și lit.i), art. 28(2) 
lit.a), alin(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, actualizată, conform căruia ,,operatorii prevăzuți la alin (2) lit. a), își 
desfășoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare care trebuie să 
conțină prevederi detaliate și complete privind atribuțiile și responsabilitățile acestora 
cu privire la furnizarea /prestarea serviciului si operarea sistemului de utilități publice 
aferent”  

- prevederile art.2 (1) și (3) lit.f) și g), art. 9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) din Legea 
nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, actualizată 

- prevederile art.129(1) și (2), lit.d), alin(7) lit.n), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrative, actualizată, 

 
PROPUN: 

 
1. Se aprobă darea în administrare a activităților de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 
căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, 
pentru furnizarea/prestarea acestor activități, către Serviciul Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac – organizat ca serviciu cu personalitate juridică din subordinea Consiliului 
Local Nădlac.  
2. Predarea – preluarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal de predare primire. 
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3. Operatorul va presta aceste activități în baza prezentei hotărâri de dare în administrare, a 
caietelor de sarcini aferente serviciului, aprobate prin Hotarârea Consiliului Local nr. 
26/20.02.2020 privind ,,Înființarea serviciului public de salubrizare a orașului Nădlac și 
stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului de salubrizare a 
localităților, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de 

Salubrizare al Orașului Nădlac.  
 
 
 
 

Compartiment APL 
insp. Aldea Ioan 
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