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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE                                      ANEXA 

ORAŞUL TĂŞNAD        LA HOTĂRÂREA NR. 3/2020 

CONSILIUL LOCAL  
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind stabilirea modalității gestiunii unor activități din cadrul  

serviciului public de salubrizare a Orașului Tășnad 

 

I. Obiectul studiului de oportunitate 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea 

alegerii şi oportunităţii modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului 

de salubrizare a Orașului Tășnad, Județul Satu Mare. 

Activitățile de salubrizare care fac obiectul prezentului studiu sunt 

următoarele: 

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

   - colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

-  măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

   - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 
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 II. Scopul studiului de oportunitate 

Scopul final al studiului de oportunitate este stabilirea modalității gestiunii 

directe sau delegate pentru activităţile din cadrul U.A.T. Tășnad, Judeţul Satu 

Mare, prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a), b), f) și g) din Legea nr.101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităților. 

 

III.Serviciul de salubrizare în prezent  

În prezent activităţile de salubrizare, care constituie obiectul prezentului 

studiu de oportunitate se desfășoară în baza unui contract de salubrizare încheiat cu 

operatorul public al orașului Tășnad.  

Ca urmare a unor modificări legislative succesive mai ales în ceea ce privește 

colectarea separată a deșeurilor municipale, precum și în vederea asigurării 

existenței tuturor documentelor necesare desfășurării activităților de salubrizare 

prevăzute în normele legale, se impune analiza cu privire la stabilirea pentru 

următoarea perioadă a modalității de gestionare a activităților de salubrizare 

enumerate anterior.  

 

IV. Cadru legislativ  

Prin raportare la principiul continuităţii serviciilor de utilitate publică şi a 

atribuţiilor ce cad în sarcina autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte aceste 

servicii, se întocmeşte prezentul studiu de oportunitate, cu respectarea următoarelor 

acte normative:  

- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu ( prin care se instituie contribuția 

pentru economie circulară) ; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;  

- Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/ 2015 de aprobare a Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor – stabileşte cadrul juridic unitar 

privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile   

cadrul ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, 

indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi 

utilizator; 

- Ordinului Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de 

sarcini  cadru al serviciului de salubrizare – stabileşte condiţiile de desfăşurare a 

activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi 

condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă; 

- Ordinului Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru 

de prestare a servicului de salubrizare a localităţilor, contractul – cadru de prestare 

a serviciului de salubrizare a localităţilor constituie modelul contractului de 

prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relaţiile 

dintre operatori şi utilizatori. 

 

V. Serviciile comunitare de utilităţi publice 



4 
 

Definiţie: Conform art.1 alin.(2) din Legea nr. 51/2006, serviciile comunitare de 

utilităţi publice sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta 

lege sau prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esentiale de unitate şi 

interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale cu privire la:  

 alimentarea cu apa;  

 canalizarea si epurarea apelor uzate;  

 colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;  

 alimentarea cu energie termica in sistem centralizat; 

 salubrizarea localitatilor;  

 iluminatul public;  

 alimentarea cu gaze naturale; 

 transportul public local de calatori. 

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv a 

celui de salubrizare sunt: 

 autorităţile administraţiei publice locale; 

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 A.N.R.S.C. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice implică procese industriale care au 

ca rezultat producerea de deşeuri şi poluarea mediului, astfel încât la realizarea 

serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecţiei şi 

conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. 

 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice şi 

legislaţia în domeniu pune accent pe necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi 

obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor de mediu cerute de lege. 
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Legea nr.51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect 

stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 

finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului public de 

salubrizare al localităţilor; se aplică serviciul public de salubrizare al comunelor, 

oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum 

şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de 

salubrizare. 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi se înfiinţează, organizează şi gestionează potrivit 

hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, 

în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, 

de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura 

tehnico-edilitară existentă. 

 

VI. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 

Salubrizarea reprezintă totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru 

păstrarea unui aspect salubru al localităţilor. Aceasta cuprinde și activitățile de: 

colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similar, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, de  

măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ:. 
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Colectarea separată este operațiunea de colectare în cadrul căreia un flux de 

deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a 

facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora; 

Curăţarea zăpezii/gheţii este operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă 

sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării 

deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă. 

Măturatul este activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea 

unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare 

a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau 

rurale. 

Spălarea străzilor este activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, 

cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea 

îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare. 

Stropitul străzilor este activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea 

apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe 

spaţiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii 

specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice 

a localităţilor şi evitării formării prafului. 

Principiile referitoare la organizarea şi funcţionarea activităților serviciilor de 

salubrizare, inclusiv a celor care fac obiectul prezentului studiu sunt: 

 protecţia sănătăţii publice; 

 autonomia locală şi descentralizarea; 

 responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

 conservarea şi protecţia mediului inconjurător; 

 calitate si continuitate; securitatea serviciului; 

 tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

 nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 
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 transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

 administrarea corectă şi eficientă a bunurilor proprietate publică şi a 

fondurilor publice; 

 dezvoltare durabilă. 

 

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, 

ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici şi vor asigura: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 

 promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare; 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

 protecţia mediului inconjurător. 

 

 În conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în 

condițiile Legii  nr. 51/2006, prin următoarele modalități:  

a) gestiunea directă 

b) gestiunea delegată. 

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în condițiile legii, prin operatori 

furnizori/prestatori de servicii publice locale specializate, care pot fi: 

 servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate 

juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor 

județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale respective; 

 societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor 
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administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale respective. 

Prin intermediul acestor tipuri de operatori se realizeză gestiunea directă a 

serviciului de salubrizare. 

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în cazul gestiunii delegate, prin 

intermediul: 

 societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu capital social privat; 

 societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu capital social mixt. 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri 

ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele 

de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu 

prevederile Legii nr.51/2006, republicată. 

a) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

public înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de 

dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora. 

 

b) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile 

administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale atribuie 

unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi 

responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 

precum şi concesionarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv 

dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract.  

doc:900003102/55
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Indiferent de modalitatea de gestiune adopată, activităţile specifice serviciului 

de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului 

şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

unităţii administrativ-teritoriale. Regulamentul serviciului de salubrizare a 

localităţilor şi caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc în conformitate cu 

regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate 

şi aprobate prin Ordinului nr. 82/ 2015 şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale 

preşedintelui A.N.R.S.C. 

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii 

serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 

 hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii 

directe; 

 contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate. 

 

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, adminstrarea şi 

exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau 

numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului, pe baza unor 

analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-

un studiu de oportunitate. 

Pentru a alege una dintre cele modalități de gestiune este necesar să analizăm 

natura și starea serviciului de salubrizare, interesele actuale și de perspectivă ale 

Orașului Tășnad legate de acest serviciu mai ales in ceea ce priveste implementarea 

colectarii selective, precum și asigurarea unui raport calitate-preț cât mai bun pentru 

comunitatea din TĂȘNAD.  
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VII. Identificarea nevoilor de salubrizare 

VII.1. Grupuri interesate 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare din cadrul Orașul 

Tășnad, se împart astfel: 

a) Utilizatori/ Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

Casnici: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai 

Orașului şi persoane care tranzitează Orașul; 

Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe aria administrativ 

teritorială a Orașului Tășnad; 

Instituţii publice cu sediile sau filiale în Orașul Tășnad;  

Alte persoane juridice – asociații și fundații, cultele religioase 

b) Unitatea administrativ-teritorială Tășnad – are ca obiectiv realizarea 

unor servicii de salubrizare de calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care 

efectuează controlul şi urmărirea activităţii de salubrizare executată de către 

operator. 

c) Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obţinerea unui profit 

cât mai mare în schimbul serviciilor oferite. 

d) Instituţii ale  statului care au ca scop  protejarea mediului, a sănătăţii 

populaţiei:   

Garda de Mediu – printre atribuţii se numără urmărirea şi controlul 

reglementărilor privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea materialelor 

reciclabile, dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările 

prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei mediului; 

Agenţia de Protecţie a Mediului - printre atribuţii se regăsesc coordonarea şi 

urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a 

deşeurilor şi de asigurare a salubritatii localităților, colaborând cu autorităţile publice 

locale, acordă avizele și autorizțiile de mediu operatorilor de salubrizare;  
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Direcţia de Sănătate Publică – are ca scop realizarea controlului de stat al 

respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în 

domeniul sănătăţii publice; 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice( ANRSC ) eliberează licențe, elaborează metodologii și 

regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilități publice din sfera sa de 

reglementare și pentru piața acestor servicii și monitorizează modul de respectare și 

implementare a legislației aplicabile acestor servicii. 

 

 

VIII.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate 

În general, deşeurile urbane (stradale şi menajere) şi cele industriale se numără 

printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact şi risc 

pentru mediu şi sănătatea publică. 

Principalele forme de impact şi risc determinate de deşeurile urbane şi industriale, 

în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt: 

- modificări de peisaj şi disconfort visual, 

- poluarea aerului, 

- poluarea apelor de suprafaţă – în cazul depozitării deşeurilor în apropierea 

cursurilor de apă, 

- poluarea pânzei de ape freatice – prin infiltraţii de substanţe dăunătoare 

rezultate din reacţiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la 

temperaturi ridicate 

- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile 

învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ. 
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Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activităţii de salubrizare  în 

Orașul Tășnad au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează. 

Utilizatorii serviciilor de salubrizare: 

- să circule pe străzi și drumuri curate; 

- să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate; 

- să nu fie nevoiţi să respire aerul infestat datorită depozitării clandestine de 

deşeuri; 

- să circule pe drumurile publice, inclusiv cele de interes local,  în condiții 

normale indiferent de condițiile atmosferice; 

- să fie asigurată continuitatea serviciului de colectare și transport deșeuri 

municipale și a celor provenite din construcții și demolări. 

 

Primăria (UAT Tășnad) are ca obiectiv satisfacerea nevoilor urbane: 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi 

eficienţei serviciilor publice de salubrizare; 

- creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei 

de piaţă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investiţiilor 

profitabile pentru comunitatea locală; 

- dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului 

înconjurător; 

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încât să satisfacă nevoile 

populaţiei, ale instituţiilor publice şi agenţilor economici; 

- realizarea serviciului de salubrizare pentru toţi locuitorii Orașului , cu costuri 

minime; 

- diminuarea cantităților de deșeuri generate pe raza Orașului eliminate prin 

depozitare; 

- creșterea gradului de colectare selectivă. 
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Prestatorul de servicii de salubrizare: 

- creşterea volumului de activitate prin prestarea activităților pe o parte cât mai 

însemnată din domeniul public și privat al orașului, astfel încât să se obţină o 

valoare ridicată a contractului de prestării servicii; 

- realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării activităților de 

salubrizare; 

-  prestarea serviciilor condiţii de calitate, care atrag alte contracte. 

 

Instituţii ale Statului : Garda de Mediu,  Agenţia de Protecţie a Mediului, 

Direcţia de        Sănătate Publică, A.N.R.S.C. sunt interesate de: 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de igienă; 

-    protejarea mediului înconjurător; 

- înlăturarea surselor de poluare a aerului şi apelor provenite de la depozitele de 

deşeuri; 

-    protecţia stării de sănătate a locuitorilor, 

- creșterea gradului de colectare selectivă și evitarea eliminării deșeurilor prin 

depozitare; 

- menținerea drumurilor și căilor publice în stare de utilizare pe toată perioada 

iernii; 

- menținerea drumurilor și căilor publice curate. 

 

VIII. Argumentele alegerii gestiunii  

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
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acestora, măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, precum și 

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ se realizează în prezent prin gestiune direct 

de către  Salgardenprest Tășnad SRL, operator de salubrizare aflat sub tutela 

autorităților administrației publice ale orașului. 

Cu toate că ar exista premisele optării pentru gestiunea delegată prin 

intermediul unui operator privat, exista dezavantaje semnificative pentru această 

variantă. 

De regulă, în cazul unor contracte de delegare cu un operator licențiat privat, 

tarifele, justificate prin documente, sunt mult mai mari decat în cazul unui operator 

public. 

Pe de altă parte, în România legislația în domeniul salubrizării se modifică în 

permanență, țintind spre îmbunătățirea colectării selective și a reciclării. Operatorii 

privați acceptă foarte greu modificarea contractelor de delegare în vigoare, existând 

situații în care solicită rezilierea acestora, invocând existența noi unor costuri pe care 

nu le pot acoperi. Există astfel riscul lipsei continuității serviciului de salubrizare. 

Mai mult, atunci cand operatorii privați solicită modificarea tarifelor, 

cheltuielile prezentate în fișele de fundamentare și memoriile tehnico-economice nu 

pot fi pe deplin verificate, mai ales atunci când prestează serviciul pentru mai multe 

UAT, existând riscul major de aprobare a unor tarife nereale. 

Activitățile de salubrizare de colectare și transport deșeuri municipale , 

construcții și desființări se realizează în cea mai parte prin colectarea și transportul 

deșeurilor menajere amestecate de la gospodariile populației și de la persoanele 

juridice la Depozitul Ecologic Doba.  

Se impune organizarea colectării selective la nivelul fiecărei gospodării și 

fiecărei persoane juridice.  Diminuarea cantităților de deșeuri menajere amestecate 
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prin creșterea gradului de colectare selectivă ar diminua și cuantumul plăților anuale 

care revin UAT TĂȘNAD la Fondul de Mediu.  

Mai mult, beneficiarii serviciului de salubrizare vor beneficia de tarife mai 

mici  deoarece pentru deșeurile colectate selectiv nu se plătește contribuția pentru 

economia circulară în valoare de 80 lei/tonă începând cu anul 2020 și nici tarifele de 

eliminare finală prin depozitare la Depozitul Ecologic Doba, iar operatorul va avea 

costuri mai mici de exploatare care se resfrâng direct în tarife. 

Operatorul public va avea pe lângă avantajele enumerate prin colectare 

selectivă și acela de a-și putea îndeplini indicatorii legali de performanță ( 50%/anul 

2020, 60% /anul 2021 și 70%  începând cu anul 2022, calculați la întreaga cantitate 

generată de deșeuri de hârtie, plastic, sticlă și metal din deșeurile menajere) și a evita 

astfel să achite contribuția pentru economia circulară. 

În aceste condiții, implementarea colectării selective în Orașul TĂȘNAD va 

putea fi realizat prin implicare directă a autorităților locale, respectiv prin 

intermediul unei societăți comerciale integral publice, care are asociat unic  unitatea 

administrativ-teritorială Tășnad, așa cum este Salgardenprest Tășnad SRL. 

Avantajele gestiunii prin intermediul propriei societăți sunt valabile și în ceea 

ce privește activitățile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, 

precum și curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

Mai mult, pe timpul iernii, pentru a fi la dispozitia autoritatilor locale pentru 

interventii imediate, atunci cand exista ninsori sau polei, tarifele firmelor private 

includ si costuri stationare, care se elimina in cazul gestiunii directe. 

Autoritățile publice locale pot hotărî, pe tot parcursul desfășurării contractului 

de delegare, dezvoltarea și modernizarea sistemului de utilități publice necesar 
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activităților serviciului de salubrizare, prin achiziții de: autocompactoare cu mai 

multe compartimente, utilaje de măturat, spălat și stropit, pentru înlăturarea zăpezii 

și poleiului, amenajarea unor puncte pentru colectare selectivă, achiziția a pubelelor 

pentru colectare la sursă etc.  

 Toate aceste îmbunătățiri și modernizări pot fi date cu ușurință pe parcursul 

existenței contractului în administrarea propriului operator de salubrizare, în timp ce 

în cazul delegării unui privat există numeroase semne de întrebare dacă 

administrarea acestora poate fi transferată în perioada de valabilitate a contractului. 

 Gestiunea directă este modalitatea adecvată de gestionare a activităţiilor din 

cadrul serviciului public de salubrizare a Orașului TĂȘNAD, prin prisma necesităţii 

asumării şi exercitării nemijlocite de către Consiliul Local, în numele Orașului, a 

tuturor responsabilităţilor şi competenţelor legale cu privire la furnizarea și prestarea 

salubrizarii, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 

utilităţi publice aferent acesteia prin propria societate comercială. 

 În acest fel, Consiliul Local al Orașului TĂȘNAD va putea asigura un bun 

raport preţ-calitate în prezent, dar mai ales în viitor, pentru utilizatorii finali ai 

serviciului- locuitorii Orașului și persoanele juridice. 

O societate comerciala publică proprie poate asigura tarife mai mici, intrucat 

autoritățile publice locale pot controla mult mai bine cheltuielile propriei societăți, 

adică cele care generează tarifele, în cazul gestiunii directe, față de controlul pe care 

îl exercită asupra cheltuielilor unei societăți private, în cazul gestiunii delegate. 

De asemenea, autoritatea publică locală va putea asigura o exploatare adecvată 

a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de salubrizare, inclusiv 

pentru asigurarea graduală a infrastructurii necesare gestionării activităților acestuia. 
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Față de toate aceste argumente expuse, pentru Orașul Tășnad se impune 

stabilirea modalității gestiunii directe pentru serviciul public de salubrizare, prin 

intermediul propriei societăți comerciale specializate. 
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