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 H O T Ă R Â R E A  nr.   30 / 2021 
privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de 

salubrizare din orașul Geoagiu 

 

 

Consiliul local al orașului Geoagiu,  județul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data de  

29.03.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 25/05.02.2021 privind 

stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din 

orașul Geoagiu, raportul de specialitate al Serviciului Registrul Agricol și Gospodarire Comunală nr. 

32/ 15.03.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 83/24.03.2021, nr. 

92/24.03.2021 și nr. 103/24.03.2021; 

Reţinând că a fost îndeplinită  obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative aşa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publică, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

In conformitate cu 

- Dispozițiile art. 3, alin. (1), ale art.6, ale art. 7, alin. (1) şi alin.(2), ale art.8, alin.(1) şi alin. (3), lit. 

"d", și lit."i", ale art. 22, alin.(1), ale art. 28, alin.(1) și ale art. 33, alin.(1) din Legea nr. 51/ 2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Dispozițiile art. 2, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3), ale art.3, ale art. 6, alin. (1), din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, actualizată; 

- Prevederile Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – 

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- Prevederile  HCL Geoagiu nr. 111 / 2019 privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități 

din cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiu, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind stabilirea ca fiind 

inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiu, 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            Art.  2.  Se stabilește ca fiind inoportună înființarea următoarelor activități în cadrul serviciului 

public de salubrizare din orașul Geoagiu: 

 • măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice;  

• curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheț;  

Art. 3.   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  Anexa 2 - Regulamentul unor 

activități din cadrul serviciului de salubrizare pe raza  orașului Geoagiu și Anexa 4 - caietul de sarcini al 

unor activități din cadrul serviciului de salubrizare în orașul Geoagiu, la HCL Geoagiu nr. 111 / 2019 
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privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din 

orașul Geoagiu, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice . 

Art. 4.   Prezenta hotărâre poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata. 

 Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu; ANRSC; Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Geoagiu, 29.03.2021  

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                      jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
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ANEXA 1 LA HCL nr. 30 din 29.03.2021 

 

 

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind stabilirea ca fiind 

inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din orașul 

Geoagiu 

 

 

În orașul Geoagiu activitățile din cadrul serviciului de salubrizare, constand în:  

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori; 

b)organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 

c)operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 

d)sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

e)organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

f)administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale 

şi a deşeurilor similare; 

sunt prestate de către operatorul SC Brai-Cata SRL in baza Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare in Zona 3 – Bârcea Mare, încheiat de ADI SIGD Hunedoara, 

nr. 1760/760/27.11.2018, precum și de operatorul SC Super Com SA, administratorul CMID 

Bârcea Mare. 

 

 Pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare constând în: 

- colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare - organizat in gestiune delegată cu SC ALVI SERV 

SRL, nr. 5/27.01.2020 

- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea – organizat în gestiune delegată cu S.C. SIMLIV 

PROCLEAN S.R.L,   CIF: 24241375, contract nr. 64/05.11.2020. 

 Pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice și cele de 

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

de polei sau de îngheţ nu este oportună înființarea lor și atribuirea unor contracte de delegare a 

gestiunii. 

 În primul rând, instituția noastre are în evidență un număr de 160  dosare de ajutor social 

cu un număr de 384 beneficiari, din care 97 persoane care au obligația de a presta lunar acţiuni 

sau lucrări de interes local. Conform planului de acţiuni sau lucrări de interes local care se 

aprobă anual de Consiliul local, beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare,  au obligația de desfășura numai activități din sfera  

întreținerii curățeniei pe zonele publice.  



 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU  

 

 
 

 

 

Pentru organizarea activității și coordonarea persoanelor care desfășoară aceste activități 

de interes local este organizat Compartimentul Gospodărire Comunală în cadrul Serviciului 

Registrul Agricol Si Gospodarire Comunala, încadrat cu personal de specialitate. 

Potrivit Legii nr. 416/2001 persoanele beneficiare de ajutor social au obligația de a presta 

activități de interes local, care nu presupun deținerea unei calificări profesionale, astfel încât nu 

li se  pot încredința alte sarcini, decât cele de a mătura și a întreține în stare de curățenie zonele 

publice. 

Pe de altă parte, bugetul unității noastre este mult sub nevoile comunității, neavând 

disponibilități din care să ne permitem achiziționarea serviciilor de curățenie pe zonele publice. 

În domeniul privat al orașului Geoagiu există utilaje –autocamion, buldoexcavator, 

tractor, remorcă, autoutilitară, și echipamente – drujbe, motocositoare, aspirator de frunze, 

mături, lopeți, greble, plug, lamă, etc., atât pentru efectuarea acțiunilor de curățenie și întreținere 

a căilor publice de acces, cât și pentru activitățile de deszăpezire, precum și personal angajat, 

astfel încât aceste activități se pot realiza în regie proprie, în condiții corespunzătoare din punct 

de vedere al calității și timpului de intervenție. 

În ultimii 20 de ani activitățile de deszăpezire și combatere a poleiului s-au realizat cu 

forțe și mijloace proprii, cu mici excepții: 2012-2016 – acord cadru, 2019 – contract pentru 

servicii de deszăpezire. 

Din punct de vedere economic, realizarea activității de deszăpezire cu forțe și mijloace 

proprii este mult mai eficientă, personalul fiind angajat  in instituție, iar costurile constau doar în 

achiziția materialelor antiderapante – sare și clorură de sodiu, mai puțin nisipul pe care îl 

primim cu titlu gratuit de la balastierele de pe raza orasului. 

Deasemenea, intervențiile au loc in termen mai scurt, decât cel în care intervin firmele 

specializate, fiind realizate acțiunile de deszăpezire și combatere a poleiului imediat ce se 

produc fenomenele meteorologice specifice. 

 

 

 

Șef Serviciul RAGC 

Dr. ing. Susan Marius 

 

 

 
Geoagiu, 29.03.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                      jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


