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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 

                                 PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind actualizarea Caietului  de Sarcini al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din 

Municipiul Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020, precum și aprobarea modelului de 

contract cadru 

 

 Prin HCL nr. 13/31.01.2020  s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Serviciului de Salubrizare si Deszapezire din Municipiul Sacele, Caietul  de Sarcini, Studiul de 

Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszapezire, precum si 

stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszapezire și anume gestiunea delegată. 

 Avand in vedere apariția OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor și necesitățile actuale ale 

Municipiului Săcele privind Serviciul de Salubrizare si Deszăpezire, se impune actualizarea Caietului  

de Sarcini al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din Municipiul Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 

13/31.01.2020, precum și aprobarea modelului de contract cadru, în vederea întreprinderii 

demersurilor cu privire la atribuirea contracului de delegare de gestiune. 

 În urma ultimelor analize cantitative și valorice, principalele actualizări la Caietul de Sarcini al 

Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din Municipiul Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020, 

sunt următoarele : 

 - la Considerații Generale au fost eliminate actele normative abrogate și au fost adăugate acte 

normative noi în domeniu 

 -  la Secțiunea 1 „Colectarea și transportul deșeurilor” s-a reactualizat modalitatea și forma de 

precolectare și colectare a deșeurilor menajere și selective de pe raza municipiului Săcele.Odată cu 

încheierea anului fiscal 2020 au putut fi analizate și modificate cantitățile care stau la baza breviarelor 

de calcul.La aceste cantități s-a estimat o creștere de 2% pe an.Au fost reactualizate și datele cu privire 

la numărul actual de locuitori din municipiul Săcele.De asemenea s-au corelat prescripțiile tehnice ale 

utilajelor, prescripții care să poată conduce la departajarea ofertanților.A fost tratată separat și 

desfășurarea și decontarea activităților de eliminare a depozitărilor accidentale de deșeuri municipale. 

 - la Secțiunea 3 „Deszăpezire” s-a reactualizat modalitatea de desfășurare a activității de 

combatere a poleiului și gheții în sensul în care decontarea lucrărilor se va face distinct pentru străzile 

cu asfalt si cele cu macadam.În ambele situații prețurile vor include și costul materialului antiderapant 

folosit.Odată cu încheierea sezonului rece 2020-2021 au putut fi analizate și modificate în consecință 

cantitățile care stau la baza breviarelor de calcul, afectate cu o estimare de creștere de 2% pe an, 

breviare de calcul în urma cărora rezultă minimul de utilaje necesar desfășurării în bune condiții a 

activităților specifice de deszăpezire. 
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 Față de cele expuse mai sus propunem Consiliului Local analiza și aprobarea Proiectului de 

Hotărâre privind actualizarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din 

Municipiul Sacele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020, precum și aprobarea modelului de contract 

cadru, în forma prezentată.            

 

                             

 

Nr. 

crt. 

 

Atribuţia şi funcţia 

 

Numele şi prenumele 

 

Data 
Semnătura 

1.   Aprobat:  PRIMAR 
Virgil Popa 

17.09.2021  

 

2.  Vizat: Birou Juridic Cj. Bianca Dascălu  17.09.2021  

3.  Verificat: 

Administrator Public 

 Gadea Sorin 17.09.2021  

4.   Elaborat: Sef Birou 

Administrativ 

Mangale 

Bogdan 
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