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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a
Centrului de Management Integrat al De~eurilor (CMID) ~i a Statiei de Transfer de la

Targu Secuiesc (ST)

Serviciul de salubrizare a localitaplor este organizat In cadrul general al serviciilor
comunitare de utilitati publice reglementat pe baza Legii serviciilor comunitare de utilitati
publice nr. 5112006 9i In cadrul specific stabilit prin Legea nr. 10112006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor. Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza 9i se
exploateaza prin intermediul unor structuri specializate, denumite In continuare operatori,
licentiate In conditiile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.
Depozitarea degeurilor municipale ~i a celor asimilabile acestora este permisa numai In locuri
speciale, amenajate conform legislatiei ~i normelor tehnice In vigoare aplicabile depozitelor
de degeuri 9i numai dupa obtinerea acordurilor ~i avizelor prevazute de legislatia privind
protectia 9i conservarea mediului, igiena 9i sanatatea populapei. Depozitele pentru degeurile
municipale se amplaseaza conform Strategiei nationale de gestionare a degeurilor 9i Planului
national de gestionare a degeurilor, aprobate potrivit legii.
Conform art. 29 din Legea nr. 5112006, delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice,
respectiv operarea, administrarea 9i exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se
poate face pe baza unor analize tehnico-economice concretizate Intr-un studiu de
oportunitate. Prezentul Studiu de oportunitate vizeaza exclusiv activitatile aferente
investitiilor rezultate din proiectul finantat prin POS Mediu, adica:
• operarea Statiei de transfer de la Targu Secuiesc;
• transportul degeurilor de la Statia de transfer la depozitul de la Boro9neu Mare;
• operarea depozitului de la Boro9neu Mare 9i a facilitatilor de sortare 9i compostare de la
acest depozit.
Obiectul prezentului studiu de oportunitate este fundamentarea optiunii privind modul de
gestionare a serviciului public de salubrizare pentru urmatoarele activitati pe teritoriul
judetului Covasna:
• depozitarea controlata a degeurilor municipale In Centrul de Management Integrat al
De~eurilor (denumite In continuare CMID) rezultat In urma investitiei realizate prin POS
Mediu 2007-2013;
• administrarea CMID;
• SOrtarea9i valorificarea degeurilor municipale la CMID;
• compostarea degeurilor ~i valorificarea compostului;
• administrarea Statiei de transfer de la Targu Secuiesc ;
• transportul degeurilor municipale de la Statia de transfer ~i CMID;
Studiul de oportunitate are drept scop:
• fundamentarea optiunii de delegare a gestiunii serviciilor publice pentru activitatile
prezentate mai sus;
• prezentarea fezabilitatii optiunii de delegare a gestiunii 9i a aspectelor de tarifare a
serviciului;
• motivarea economic a, sociala ~i de mediu a optiunii alese de delegare a serviciului;
• identificarea ~i repartitia Intre parti a riscurilor ~i/sau eliminarea acestora;



In eoncluziile prezentului Studiu de oportunitate se mentioneaza urmatoarele aspeete
importante:
• implementarea unui sistem de management integrat al de~eurilor in judetul Covasna care
sa fie in eonformitate eu POS ~ieu direetivele VE insearnna:

realizarea protejarii sanatatii publiee ~i a mediului prin imbunatatirea eoleetarii
de~eurilor ~i a depozitarii aeestora prin inehiderea ~i remedierea depozitelor de de~euri
existente ~ieonstruetia unui nou depozit de de~euri la standarde europene;

optimizarea managementului integrat al de~eurilor ~i imbunatatirea standardelor
servieiilor;

introducerea ~i extinderea sistemelor de colectare separata a de~eurilor pentru a
promova reciclarea ambalajelor ~i a de~eurilor biodegradabile in conformitate cu cerintele
nationale ~icele ale VE ~ipentru a reduce cantitatea de de~euri depozitate;

dezvoltarea ~i realizarea unei strategii eficiente cu privire la tarife ~i taxe, precum ~i la
colectarea acestora.
• in sprijinirea realizarii sistemului de management integrat al de~eurilor Consiliul Judetean
Covasna a beneficiat de finantare nerambursabila din partea Vniunii Europene in valoarea
totala de 68.896.300 lei care va furniza:

un Centru de Management Integrat al De~eurilor in localitatea Boro~neuMare, care va
include:

un depozit ecologic de de~euri;
statie de compostare;
statie de sortare si, ,

o Statie de transfer in Targu Secuiesc.
inchiderea depozitelor neconforme de de~euri in judetul Covasna

• pentru obiectele realizate prin investitiile de mai sus trebuie asigurata operarea lor in
contextul institutional stabilit prin cererea de finantare ~i in Studiul de fezabilitate anexat
acesteia ~i in conditii de autosustinere financiara.
• Operatorii existenti de colectare a de~eurilormunicipale (~i alte servicii de salubrizare) vor
colabora pe baze de contracte comerciale cu Operatorul angajat pentru prestarea serviciilor
CMID.
• modalitatea de asigurare a serviciilor care constituie obiectul studiului de oportunitate este
reglementata prin legislapa nationala in vigoare ~ipoate fi prin:

gestiune directa sau
gestiune delegata.

Avand in vedere balanta avantaje/dezavantaje precum ~i angajamentele luate de autoritatile
din judetul Covasna prin sernnarea Contractului de finantare POS Mediu, prin prezentul
studiu de oportunitate se recomanda ca operarea CMID ~i a Statiei de transfer sa se realizeze
prin gestiune delegati. Celelalte componente ale serviciilor de salubrizare (precolectarea,
colectarea ~i transportul de~eurilor municipale, maturatul, spalatul, stropirea ~i intretinerea
cailor etc.) vor fi realizate de operatorii deja existenti.
Optiunea de mai sus se poate implementa tinand cont de prevederile legislative, pe baza unui
contract de delegare. Operatorul cu care se va incheia acest contract va fi responsabil cel putin
de:
• Prestarea serviciilor conform documentelor contractuale, inclusiv Caietul de sarcini al
serviciului ~iRegulamentul serviciului.
• Plata unei redevente catre Consiliul Judetean Covasna in cuantumul necesar recuperarii
cotei proprii a finantarii investitiilor.



• Mentinerea starii active lor concesionate si dezvoltarea viitoare a acestora conform, ,
necesitatilor sistemului integrat de management al de17eurilor.
• Asigurarea unui management eficient al operarii in conditii de calitate 17ide performanta
impuse 17imonitorizate de concedent prin Asociapa de Dezvoltare Intercomunitara "Sistem
Integrat de Management al De17eurilor".
Concesionarea bunurilor proprietate publica 17i/sau privata a Judetului Covasna realizate prin
investipa POS Mediu 17iutilizate pentru fumizarealprestarea serviciilor 17i/sauactivitatilor care
fac obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii;
aceste bunuri se transmit operatorului spre administrare 17iexploatare pe perioada delegarii
gestiunii.
Avfuld in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea Studiului de oportunitate pentru
delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al De17eurilor (CMID) 17i
a Statiei de Transfer de la Targu Secuiesc (ST).
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al
Degeurilor (CMID) 9i a Statiei de Transfer de la Targu Secuiesc (ST)

Serviciul de salubrizare a localitatilor este organizat In cadrul general al
serviciilor comunitare de utilitati publice reglementat pe baza Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 5112006 ~i In cadrul specific stabilit prin Legea nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor. Activitatile specifice serviciului
de salubrizare se gestioneaza ~i se exploateaza prin intermediul unor structuri
specializate, denumite In continuare operatori, licentiate In conditiile Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 5112006.
Depozitarea de~eurilor municipale ~i a celor asimilabile acestora este permisa numai
In locuri speciale, amenajate conform legislatiei ~i normelor tehnice In vigoare
aplicabile depozitelor de de~euri ~i numai dupa obtinerea acordurilor ~i avizelor
prevazute de legislatia privind protectia ~i conservarea mediului, igiena ~i sanatatea
populatiei. Depozitele pentru de~eurile municipale se amplaseaza conform Strategiei
nationale de gestionare a de~eurilor ~i Planului national de gestionare a de~eurilor,
aprobate potrivit legii.
• Conform art. 29 din Legea nr. 5112006, delegarea gestiunii serviciilor de utilitati
publice, respectiv operarea, administrarea ~i exploatarea sistemelor de utilitati publice
aferente, se poate face pe baza unor analize tehnico-economice concretizate Intr-un
stu diu de oportunitate.
Obiectul prezentului studiu de oportunitate este fundamentarea optiunii privind modul
de gestionare a serviciului public de salubrizare pentru urmatoarele activitati pe
teritoriul judetului Covasna:

• Realizarea unui Centru de Management Integrat al De~eurilor In localitatea
Boro~neu Mare, care va include:
un depozit ecologic de de~euri;
statie de compostare;
statie de sortare ~i
o statie de transfer In Targu Secuiesc.
Inchiderea depozitelor neconforme de de~euri In judetul Covasna
pentru obiectele realizate prin investitiile de mai sus trebuie asigurata

operarea lor In contextul institutional stabilit prin cererea de finantare ~i In Studiul de
fezabilitate anexat acesteia ~i In conditii de autosustinere financiara.



operatorii existenli de eoleetare a de~eurilor munieipale (~i alte servieii de
salubrizare) vor eolabora pe baze de eontraete eomerciale eu Operatorul angajat
pentru prestarea servieiilor CMID.

• depozitarea eontrolata a de~eurilor munieipale in Centrul de Management Integrat
al De~eurilor (denumite in eontinuare CMID) rezultat in urma investipei realizate prin
POS Mediu 2007-2013;
• administrarea CMID;
• sortarea ~i valorifiearea de~eurilor munieipale la CMID;
• eompostarea de~eurilor ~i valorifiearea eompostului;
• administrarea Statiei de transfer de la Targu Seeuiese ;
• transportul de~eurilor munieipale de la Statia de transfer ~i CMID;

Avand in vedere eele de mai sus, propunem aprobarea Studiului de oportunitate
pentru delegarea servieiilor de operare a Centrului de Management Integrat al
De~eurilor (CMID) ~i a Statiei de Transfer de la Targu Seeuiese (ST).


