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ANEXA la HCL nr.28 din 27.02.2020 
 

I. Modificarea și completarea CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE a serviciului public 

de salubrizare a Comunei Bod după cum urmează: 

Punctul 2.4 se va completa și va avea următorul conținut:  

2.4. Concesionarul va asigura colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri :  

rezidual/biodegradabile, hârtie, metal și plastic, sticlă. Producătorii de deșeuri și operatorul serviciului de 

salubritate au îndatorirea să atingă după primul an de contract un nivel de pregătire pentru reutilizare și 

reciclare de minimum 15% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă 

provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de 

deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere.  Procentul de 15% urmează să crească 

progresiv, astfel ca în decursul celor  5 ani de contract să se atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și 

reciclare conform Anexei 7 la Legea nr.211/2011- indicatorii minimi de performanță care trebuie 

incluși în contractele de delegarea gestiunii  serviciului de salubrizare : 50% pentru anul 2020, 60% 

pentru anul 2021, 70% pentru anul 2022, din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, 

metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în 

măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere. 

 

La pct. 3.1. se adaugă litera g) care va avea următorul conținut: 

g) indicatori minimi de performanță din Anexa la Regulament, astfel cum au fost completați cu indicatorii 

prevăzuți în Anexa 1 din OUG nr.74/2018 aprobată prin Legea nr.31/2019. 

 

La Capitolul 5. Redevență se va adăuga pct. 5.5 care va avea următorul conținut: 

5.5. Actualizarea nivelului anual al redevenței se face pe baza indicelui mediu al indicatorului ratei inflației 

prevăzută în Buletinul statistic de prețuri. Modificarea nivelului minim al redevenței poate realiza în cazul 

modificării nivelului tarifelor, conform prevederilor legale cu același procent de majorare aplicat modificării 

tarifelor 

 

La ca capitolul 6. Tarife practicate, după punctul 6.3 se vor adăuga 3 puncte: pct.6.4.; pct.6.5 și 6.6 

care vor avea următorul conținut : 

6.4. Începând cu data de 01.02.2020 se vor aplica, atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor 

juridice, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operator pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. 

Tariful pentru activitățile desfășurate de operator pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale va fi încasat de concesionar în baza unui contract încheiat între acesta, 

concedent și OIREP. 

6.5. Începând cu data de 01.02.2020 se vor aplica, atât în cazul persoanelor fizice cât și juridice, tarife distincte 

pentru activitățile desfășurate de operator pentru gestionarea altor tipuri de deșeuri decât hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile municipale. 

6.6. Aceste tarife vor avea inclusă contribuția pentru economia circulară prevăzută în OUG nr.196/2005 

privind Fondul pentru mediu, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 

 

La punctul 9.1. se adaugă litera f cu următorul conținut: 

f) să aplice sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salurizare a comunei Bod pentru utilizatorii care nu 

separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri 

La punctul 11.6. se va adăuga literera r) și s) care vor avea următorul conținut: 
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r) să implementeze, pâna la sfârșitul anului 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul 

economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe elementul volum. 

s) să suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi 

depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte. 

 

II. Modificarea și completarea REGULAMENTULUI de organizare și funcționare a serviciului 

public de salubrizare a Comunei Bod după cum urmează: 

La articolul 23 se va adăuga litera i) cu următorul conținut: 

i) să aplice sancțiuni în cuantum de 1,5x din tarif utilizatorilor care nu separă în mod corespunzător cele două 

fluxuri de deșeuri. Sancțiunile se vor aplica după o prealabilă notificare scrisă de către operator cu privire la 

modul necorespunzător de separare, la care se atașează dovezi. 

 

La Articolul 24 se modifică litera l) și se adaugă litera s care vor avea următorul conținut: 

l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de 

delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare. Să îmbunătățească în mod 

continuu calitatea serviciilor prestate. 

 

Începând cu 01.02.2020 indicatorii de performanță din Anexa la prezentul Regulament se completează cu 

indicatorii prevăzuți în Anexa 1 din OUG nr.74/2018 aprobată prin Legea nr.31/2019 din tabelul de mai jos. 

 

 

Activitatea serviciului de 

salubrizare 

Descrierea indicatorului Valoarea minima a 

indicatorului 

Colectarea separată a 

deșeurilor municipale 

prevăzute la art.17, alin.1, 

lit.a 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 

deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic 

şi sticlă din deşeurile  municipale.  

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 

deşeurile       municipale colectate separat reprezintă          

cantitatea acceptată într-un an      calendaristic de către 

staţiile de sortare.        

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic 

şi sticlă din deşeurile municipale se calculează pe baza            

determinărilor de compoziţie realizate de    către operatorul 

de salubrizare.  

În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, 

cantitatea de   deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 

deşeurile municipale se   consideră a fi 33%.             

50 % pentru anul 2020  

60 % pentru anul 2021 

70 % începând cu anul 2022 

Operarea stațiilor de sortare Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj 

din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare 

(%) 

75 % 

Indicatorii de performanță 

sunt obligatorii atât în cazul 

stațiilor de sortare, respectiv 

a instalațiilor de tartare 

mecano-biologică din cadrul 

sistemului de menegement 

integrat al deșeurilor, cât și a 

celor aparținând terților care 
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tratează deșeurile 

municipale. 

Operarea instalației de 

tratare mecano-biologică 

Cantitatea totală de deșeuri de hîrtie, metal, plastic și sticlă 

trimise annual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală 

de deșeuri acceptată la instalația de tartare mecano-biologică 

(%) 

3 % 

Colectarea și transportul 

deșeurilor provenite din 

locuințe, generate de 

activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora 

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate 

de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și 

alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de 

umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de 

transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din 

locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a acestora colectate. (%) 

Valorile sunt prevăzute în 

anexa 6  

ANEXA 6 

  Obligaţii anuale privind 

nivelul de pregătire pentru 

reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare 

materială, inclusiv operaţiuni 

de umplere, rambleiere care 

utilizează deşeuri pentru a 

înlocui alte materiale,ale 

persoanelor juridice pe 

numele cărora sunt emise 

autorizaţiile de 

construcţie/desfiinţare: 

     minimum 70% din 

cantitatea de deşeuri 

provenite din activităţile de 

construcţii în anul 2020. 

────────── 

  Obligaţiile anuale se 

calculează pe baza 

cantităţilor de deşeuri 

generate în anul respectiv. 

 

 

s) să implementeze, pâna la sfârșitul anului 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul 

economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe elementul volum. 

 

La articolul 31. alin.(1) se va introduce litera d) cu următorul conținut: 

d) Începând cu data de 01.02.2020 se vor aplica, atât în cazul persoanelor fizice cât și juridice, tarife distincte 

pentru activitățile desfășurate de operator pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale precum și pentru alte tipuri de deșeuri decât hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale. Aceste tarife vor avea inclusă contribuția pentru economia circulară prevăzută în OUG 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin 

depozitare. 

 

III. Completarea CAIETULUI DE SARCINI pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor 

comunale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, din cadrul   serviciului 

de salubrizare a Comunei Bod după cum urmează: 

Articolul 7, punctul 3 se va completa și va avea următorul conținut :  
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3) Să asigure colectarea separată (fără a percepe tarife suplimentare în afară de cele asumate prin formularul 

de ofertă) pentru diferite tipuri de deșeuricum sunt: rezidual/biodegradabil, hârtie, plastic, metal și sticlă. 

Producătorii de deșeuri și operatorul serviciului de salubritate au îndatorirea să atingă după primul an de 

contract un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 15% din masa totală a cantităților 

de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind 

din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile 

menajere .  Procentul de 15% urmează să crească progresiv, astfel ca în decursul celor  5 ani de contract să se 

atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare conform Anexei 7 la Legea nr.211/2011- 

indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegarea gestiunii  

serviciului de salubrizare: 50% pentru anul 2020, 60% pentru anul 2021, 70% pentru anul 2022, din 

masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile 

menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt 

similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 


