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A NUN T

Primarul orasului Brezoi anunta, in conformitate cu prevederile art. 7 din

Legea nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia

publica despre elaborarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si

functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului public de salubrizare din

orasul Brezoi.

Strategia este elaborata in baza prevederilor legale in vigoare, Legea

51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 101/2006 cu modificarile

si completarile ulterioare si Ordinul 110/2007 cu modificarile si completarile

ulterioare.

Persoanele fizice si juridice interesate pot transmite in scris propuneri,

sugestii si opinii. Acestea se vor depune la registratura Primariei orasului Brezoi

sau se vor transmite pe email-ul UAT primaria_oras_brezoi@yahoo.com pana la

data de 16.11.2015, in atentia d-lui primar.

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

consilier Siiulescu Ion si consilier Stroescu Mihaela.

Primaria orasului Brezoi, str.Lotrului nr.2, judetul Valcea, cod postal

245500, telefonlfax 0250-778240, e-mail: primaria_oras_brezoi@yahoo.com,"

mailto:primaria_oras_brezoi@yahoo.com
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei locale cu privire la
dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de -

salubrizare in orasul Brezoi

Autoritatile administratiei publice locale au competente exclusive, in conditiile
legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si functionarea
serviciilor publice. In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera
serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in
legatura cu elaborarea, aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor.

In acest context, autoritatile administratiei publice locale elaboreaza, aproba si
controleaza aplicarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea pe termen mediu si lung a
serviciului de salubrizare, tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de
documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si de
programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ-teritoriale. Aceasta
strategie urmareste in principal, imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei,
sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor, promovarea calitatii si eficientei
serviciului de salubrizare, protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii
populatiei.

Astfel, avand in vedere prevederile art.5 alin.1 din Legea nr.1 O112006 a Serviciului
de salubrizare a localitatilor, republicata si prevederile art.III din Legea nr.99/2014 pentru
modificarea si completarea Legii nr.1 O 1/2006, a fost intocmita documentatia referitoare
la "Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a
serviciului de salubrizare in orasul Brezoi", care are ca scop, stabilirea directiilor de
dezvoltare a serviciului public de salubrizare in orasul Brezoi, pe termen mediu si lung.

Fata de cele expuse si de temeiul legal indicat, supun spre dezbaterea si aprobarea
Consiliului local, proiectul de hotarare astfel cum el a fost redactat.
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NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei locale cu privire la

dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de
salubrizare in orasul Brezoi

Prin proiectul de hotarare propunem aprobarea Strategiei locale cu privire la
dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in
orasul Brezoi.

Temeiul legal al demersului nostru il constituie prevederile Legii nr.52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dispozitiile
Legii nr.101l2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata si
completata, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Competenta aprobarii Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare apartine
Consiliului local al orasului Brezoi, tinand seama de legislatia in vigoare, de
documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.

Potrivit Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
modificata si completata, in exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in
sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale
adopta hotarari in legatura cu elaborarea si aprobarea strategiilor proprii
privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si
modernizare a sistemelor de utilitati publice existente.

Conform legislatiei rezultate, ca urmare a transpunerii Directivelor Europene
se stabilesc noi obligatii si atributii autoritatilor publice locale privind asigurarea
serviciului public de salubrizare. Aceste atributii abordeaza serviciul de salubrizare
din perspectiva obligatiilor si obiectivelor pe care Romania le are de indeplinit
odata cu aderarea la Uniunea Europeana.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotarare
pentru aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea pe termen mediu si lung a
serviciului public de salubrizare in orasul Brezoi.



PRIMARIA BREZOI
JUDETUL VALCEA

REFERAT

privind necesitatea aprobarii Strategiei locale cu privire Ia dezvoltarea
si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in

orasul Brezoi

Conform prevederilor art.5 alin.l din Legea nr.l O1/2006 a serviciului de
salubrizare a Iocalitatilor, modificata si completata, autoritatile unitatilor
administrativ-teritoriale elaboreaza si aproba strategiile locale cu privire la
dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare,
tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile de urbanism,
amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si de programele de
dezvoltare economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale.

Aceste strategii trebuie sa stabileasca urmatoarele obiective prevazute de
art.5, alin.2 din acelasi act normativ, respectiv:

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei;
b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;
c) promovarea calitatii si eficientei serviciului de salubrizare;
d) stimularea mecanismelor economiei de piata;
e) dezvoltarea durabila a serviciului;
f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta,

competitivitate si eficienta;
g) promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de

salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multi anuala a
investitiilor;

h) protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei;
i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, in vederea stabilirii

politicilor si strategiilor locale si regionale in domeniu;
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si functionarea

serviciului de salubrizare, precum si a procedurilor de delegare a gestiunii
acestuia;



k) informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a
serviciului de salubrizare, precum si asupra necesitatii instituirii unor taxe
speciale;

1) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la
salubrizarea localitatilor.
Totodata, potrivit prevederilor art.6 din actul normativ mai sus mentionat,

autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au competente
exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea
serviciului de salubrizare a localitatilor, avand atributii si in domeniul delegarii
gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si
eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare asupra bunurilor
apartinand patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale
aferente infrastructurii serviciului; elaborarii si aprobariicaietelor de sarcini si a
regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.U.P.

Deasemenea, conform art.3, alin. 1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utili tati publice, modificata si completata, serviciile de utilitati
publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se
infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, infunctie de gradul
de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de
gradul de dezvoltare a acestora si in raport de infrastructura tehnico-edilitara
existenta. Serviciile de utilitate publica sunt definite la art.1, alin.2 din acelasi act
normativ, fiind mentionata la lit. e) "salubrizarea Iocalitatilor".

Potrivit prevederilor art.8, alin.3 din Legea nr.5112006 a serviciilor
comunitare de utili tati publice, modificata si completata, in exercitarea
competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice,
autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in legatura cu elaborarea
si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de
reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente,
precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea
operatorilor.

Noua legislatie stabileste noi obligatii si atributii autoritatilor locale privind
asigurarea serviciului public de salubrizare. Aceste atributii abordeaza serviciul de
salubrizare din perspectiva obligatiilor si obiectivelor pe care Romania le are de
indeplinit odata cu aderarea la Uniunea Europeana.

O parte din aceste atributii se regasesc precizate la art.59 din Legea
nr.211l20 11 privind regimul deseurilor:

Autoritatile administratiei publice locale:



a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea
deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea
Europeana;

b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PRGD si P1GD;
c) elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
d) hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei

publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii
neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unoe
lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile
prevazute de lege;

e) asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea,
valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor
menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;

f) asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea
acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si
functionalitatea acestora;

g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra
sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitati lor;

h) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;
i) asigura si raspund pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea

deseurilor rezultate din activitatea medicala.
Conform prevederilor Legii nr.21S/200 1, privind administratia publica

locala, republicata si actualizata, consiliul local are atributii privind dezvoltarea
economico-sociala si de mediu a localitatii, in exercitarea acestora aproband
strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii
administrativ teritoriale.

Avand in vedere cele expuse mai sus propunem emiterea unei hotarari
de consiliu local prin care sa se aprobe Strategia locala privind dezvoltarea si
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in orasul Brezoi.

Consilier,
Stroescu Mihaela

~


