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Anexă nr. 4  

la HCL nr. 96/2020 

 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind modalitatea de gestiune a activităților de deszăpezire, precum și a colectării 
cadavrelor animalelor din cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu 

Secuiesc 
 

 
CAPITOLUL I – DATE GENERALE 

 
1.1.Obiectul studiului de oportunitate  

 Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a 
serviciului public de salubrizare din municipiul Târgu Secuiesc. Autoritățile administrației publice 
locale au sarcina și responsabilitatea de a asigura pe teritoriul lor servicii de salubrizare eficiente 
și de calitate. Activitățile din cadrul serviciului de salubrizare din municipiul Târgu Secuiesc care 
fac obiectul prezentului studiu sunt: 

a) activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 
 b) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 
 
1.2. Scopul studiului de oportunitate 

Studiul de oportunitate are drept scop fundamentarea opțiunii de delegare directă a 
gestiunii, a unor activități specifice din cadrul serviciului de salubrizare al municipiului Târgu 
Secuiesc. 
 
 

CAPITOLUL II – SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 
 

2.1. Prezentare generală 
Prin salubrizare, în contextul legislației actuale se înțelege totalitatea operațiunilor și 

activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, pentru satisfacerea 
nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale. 
Principiile de organizare și funcționare a serviciilor de salubrizare a localităților, ca parte 
componenta din sfera serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 

a) protecția sănătății populației; 
b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor; 
c) responsabilitatea față de cetățeni; 
d) conservarea și protecția mediului înconjurător; 
e) asigurarea calității și continuității serviciului; 
f) tarifarea echilibrată, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 
g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor ; 
h) transparenta, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 
i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor 

publice; 
j) securitatea serviciului; 
k) dezvoltarea durabilă. 

 
Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale 

instituțiilor publice și ale agenților economici și vor asigura: 
a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 
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b) promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;  
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
d) protecția mediului înconjurător. 

 
 

2.2. Gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Municipiului Târgu Secuiesc  
Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 51/2006, 

gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalități: 
a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritătile deliberative si executive, 

in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit 
toate competentele si responsabilitătile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor 
publice de salubrizare aferente acestora. 

b) gestiune delegată - modalitatea de gestiune in care autoritătile administratiei publice 
locale de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate  serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama 
unitatilor administrativteritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori 
numai o parte din competentele si responsabilitătile proprii privind furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente 
serviciului, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui 
contract de delegare a gestiunii. 

Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale 
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiile si 
programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localitati, precum si in conformitate cu 
prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare. 
Gestiunea activităţilor componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul prezentului 
Studiu de oportunitate, se află în responsabilitatea autoritatii locale ale municipiului Târgu 
Secuiesc care poate sa decida prin hotarare de consiliu local modalitatea gestionarii serviciilor de 
salubrizare. 

Activitătile specifice serviciului de salubrizare se organizează si se desfasoara pe baza unui 
regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autoritatilor 
deliberative ale consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc. 
Raporturile juridice dintre unitătile administrativ-teritoriale și operatorii serviciului de 
salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 
- hotărârea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe; 
- contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate 
Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile 
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare 
intercomunitara si se semnează de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, după caz, de 
presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de 
salubrizare a localitătilor, in numele si pe seama unitatilor administrativteritoriale membre, in 
baza mandatului acestora. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitătilor este un contract 
încheiat informa scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual 
sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator 
licentiat, in calitate de delegat, care actionează pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligatia de 
a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activitati din componenta acestui serviciu, 
inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara 
aferenta serviciului/activitătilor furnizate/prestate. 

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare al localitătilor se stabileste cadrul 
juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitătile si conditiile – 
cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de 
performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.  
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CAPITOLUL III – DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU CARE SE  PROPUNE  GESTIUNEA 
DIRECTĂ 

 
 
 3.1. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 
 
 Activitatea specifică ”Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” a serviciului de salubrizare a municipiului 
Târgu Secuiesc se va executa astfel încât să se realizeze: 
 a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, 
cu respectarea prevederilor contractuale; 
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 
c) controlul calităţii serviciului prestat;  
 d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  
 e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
 f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Local al 
municipiului Târgu Secuiesc, în condiţiile legii; 
 g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului;  
 h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, 
pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; i) 
asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care 
au fost autorizate în acest scop;  
 j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii 
poleiului de pe căile publice;  
 k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, 
încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 
 l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 
serviciului de salubrizare;  
 m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient. 
 Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii îşi va organiza 
sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi 
acţionare pe timp de iarnă. Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de 
siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu 
autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:  
 a) pregătitoare; 
 b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;  
 c) de prevenire şi combatere a poleiului. 
 Autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de 
organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:  
 a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi 
dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 
 b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. 
 La nivelul Municipiului Târgu Secuiesc se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, 
programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puţin: 
 a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;  

b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a 
zăpezii;  

c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;  
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; 
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e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni, staţii 
de salvare, spitale, unităţi de învăţământ);  

f) lista mijloacelor de comunicare;  
g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de 

telefon de la serviciu şi de acasă;  
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi 

a gurilor de scurgere;  
i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun;  
j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii;  
k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului.  
Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante 

se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau 
tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. Îndepărtarea zăpezii se 
va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. Îndepărtarea 
zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea 
instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.  
 Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia 
Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind 
evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. În 
funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru 
preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. În cazul depunerii stratului 
de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile 
destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport 
în comun, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică 
trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.  
  În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va 
interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă 
mijloacele de transport în comun. Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea 
tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii. Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public 
se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată 
să se scurgă în sistemul de canalizare.  
 Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe 
timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această 
activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, 
semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale, constituie 
documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. În 
cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:  
  a) numele şi prenumele dispecerului;   
 b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;  
 c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;  
 d) străzile pe care s-a acţionat;   
 e) activitatea prestată;  
 f) forţa de muncă utilizată;   
 g) utilajele/echipele care au acţionat;  
 h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;   
 i) temperatura exterioară;   
 j) condiţiile hidrometeorologice;   
 k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de 
Meteorologie;   
 l) semnătura dispecerului;   
 m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.   
 Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru 
acţiunea cu forţe umane. Autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să stabilească locurile 
de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe 
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străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat. Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel 
încât:  
  a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;  
  b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii 
cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;  
  c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, 
comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe 
suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural 
pentru zăpada depozitată;  
  d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a 
acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de operatorul serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 
  Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de 
canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Se 
interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii verzi sau virane. Încărcarea, 
transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în 
maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.    
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, poate stabili şi alte intervale de timp în care 
operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii 
de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.  
  Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se 
realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire. Autorităţile administraţiei publice locale  vor 
lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor, pe toată perioada 
iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheţ. Împrăştierea substanţelor 
chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică 
posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de 
temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de 
îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. Combaterea poleiului se face utilizând 
atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea 
acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile. Utilizarea clorurii de sodiu 
numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade 
sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice 
care au un grad de coroziune redusă. Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată 
cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de 
împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a 
canalizării stradale este interzisă. Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, 
împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea 
administraţiei publice locale.  
  Autorităţile administraţiei publice locale sau operatorul au obligaţia să anunţe prin 
posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a 
lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice 
alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare 
asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a 
autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.   
  
 
3.2. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora,  către 
       unităţile de ecarisaj, sau către instalațiile de neutralizare 
 
Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a 
acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:  
  
 a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale;    
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 b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor 
de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; 
 c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;   
 d) controlul calităţii serviciului prestat; 
  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de  Consiliul Local al 
municipiului Târgu Secuiesc, în condiţiile legii;  
  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului;  
  h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel 
de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;  
  i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 
serviciului de salubrizare; 
  j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient. 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc este responsabil de neutralizarea 
cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisaj 
autorizate, conform legislaţiei în vigoare. Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a 
colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unităţii de ecarisaj care este 
abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a 
localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cadavrele de animale de pe domeniul 
public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop 
care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. Cadavrele de animale de pe domeniul 
public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de 
către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul 
autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. Autovehiculele şi containerele 
destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după 
fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie. Personalul trebuie 
să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu 
vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să 
se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru 
prestarea acestei activităţi. Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de 
origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 
  Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de 
origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la 
predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.  
 Cadavrele animalelor colectate de pe domeniul public vor fi predate la sediul societății cu 
care autoritatea administrației publice locale a încheiat contract. 
 
   

CAPITOLUL IV – CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 
 În concluziile prezentului Studiu de oportunitate se menționează următoarele: 
 - având în vedere noile tendințe la nivel național, precum și avantajul controlului direct 
asupra operatorului, exercitat de autoritățile administrației publice locale se recomandă ca 
modalitate de gestiune ” gestiunea directă” a activităților specifice serviciului public de 
salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc; 
 - prestarea activităților specifice din cadrul serviciului de salubrizare în baza caietelor de 
sarcini și a regulamentului aprobate de Consiliul Local. 
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