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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GREBĂNU 
CONSILIUL LOCAL 

  
  

HOTĂRÂRE  
 

privind înființarea și administrarea Serviciului Public de Salubrizare al 
comunei Grebănu 

  
 
 
Consiliul Local al comunei Grebănu, avand in vedere: 
 
 Referatul de aprobare al Primarului  comunei Grebănu, înregistrată sub nr. 660/23.03.2020; 
 raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu de specialitate al Primăriei 

comunei Grebănu înregistrat sub nr. 661/23.03.2020;  
 rapoartul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grebănu  
 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 
În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1),lit.a din Ordonanța de urgență nr.27/2019 privind 

codul administrativ, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă înființarea serviciului public de salubrizare al comunei Grebănu , județul 
Buzău. 
 Art.2. Se aprobă Studiul de fundamentare privind managementul Serviciului Public de 
Salubrizare Menajera al comunei Grebănu prevăzut în anexa – parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

Art.3. Se stabileşte ca administrarea Serviciului Public de Salubrizare al comunei Grebănu să 
se realizeze prin Gestiunea Delegată. 

Art.4. Se aprobă organizarea procedurii de licitaţie deschisă pentru delegarea gestiunii 
Serviciului Public de Salubrizare al comunei Grebănu care cuprinde următoarele activităţi: 

a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor menajere, inclusiv ale deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 

b) sortarea deseurilor menajere; 
c) organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor; 
d) depozitarea controlata a deseurilor menajere; 
e) infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora; 
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de 

ecarisaj; 
g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la 

populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); 

http://www.anrsc.ro/index/legislatie/LEGE%20nr.51.pdf
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h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile 
populatiei; 

i) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si 
demolari. 

Art. 5. Se constituie colectivul de coordonare şi supervizare pentru atribuirea 
contractului de concesiune de servicii în următoarea componenţă: 

 
Nume şi prenume  Funcţia 

Robe Ion - Preşedinte 

Banu Vasile - membru 

Iordache Gina-Simona - membru 

ART. 5. Secretarul general comunei Grebănu va comunica prezenta hotarare autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Banu Vasile 
  
  

                                                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                                        Secretar general, 

                                                                                                                      Crîngaşu Niţă 
GREBĂNU   31 martie 2020 
Nr.12 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de  11 consilieri 
prezenți  şi 11 consilieri în funcţie. 

 



 
Studiu de fundamentare Gestiune deşeuri menajere  Pagina 1 din 10 

Anexa la Hotărârea Consiliului local Grebănu nr.12/31 martie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STUDIU DE FUNDAMENTARE 
cu privire la gestiunea sistemului de gestiune a 

deşeurilor menajere din localităţile aparţinătoare 
comunei Grebănu 
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Notă introductivă 
 
Abordarea studiului de fundamentare 

Intr-o prima etapa s-a analizat sistemul de colectare existent, structurile instituționale 
implicate, costurile, tarifele si veniturile. 

Pe baza datelor de marketing, demografice, topografice si sociale s-a calculat necesarul de 
investiții si s-au analizat alternativele de organizarea din punct de vedere tehnic a 
serviciului. 

Pentru fiecare varianta de gestiune (proprie si delegata) sunt prezentate avantaje si 
dezavantaje, de natura financiara, instituțională si sociala, recomandându-se delegarea 
serviciului de colectare a deşeurilor menajere. 
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Conținut cadru al studiului de fundamentare 

Inițierea delegării de gestiune trebuie sa aibă la baza un studiu de fundamentare, efectuat, 
in prealabil, de către concedent, care cuprinde, in principal, următoarele elemente: 

a) descrierea bunului, a activitatii sau a serviciului public;  
b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica acordarea 

delegarii de gestiune; 
c) investitiile necesare pentru modernizare sau extindere; 
d) modalitatea de acordare a delegarii de gestiune avuta in vedere; daca se recurge la 

procedura licitatiei publice deschise (cu preselectie) sau la procedura de negociere 
directa, trebuie motivata aceasta optiune; 

e) durata estimata a contractului; 
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii; 
g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului 

Major General privind incadrarea obiectului delegarii de gestiune in infrastructura 
sistemului national de aparare, dupa caz - nu a fost cazul, deoarece serviciul nu 
include elemente de o asemenea natura. 
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A. DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA SERVICIULUI, A ARIEI TERITORIALE 
SI A SISTEMULUI A CARUI GESTIUNE URMEAZA SA FIE DELEGATA 

Situatia actuala 
Serviciul de salubritate în Comuna Grebănu este în responsabilitatea Primariei, care 
până în prezent, a apelat pentru soluţionarea acestei probleme la posibilităţile proprii şi la 
unii agenţi economici de specialitate. Prin intermediul acestora, se transportau deşeurile 
la rampele amenajate de pe teritoriul comunei. 
Comuna Grebănu judetul Buzău are în compunere 6 sate, la care sunt inregistrati 
conform recensamantului 5295 persoane, iar localităţile unde se poate presta serviciul de 
salubritate pentru colectare si transport deşeuri menajere si deşeuri asimilabile celor 
menajere, sunt următoarele :   

Denumire localitate Număr de locuitori 

Grebănu 2102 
Plevna 1480 
Homeşti 890 
Livada  593 
Livada Mică 160 
Zaplazi 70 
TOTAL 5295 

Din verificarile efectuate rezulta  o populatie  de 5295 locuitori si un numar total de 2068 
gospodari, rezultand un numar mediu de 2,56 locuitori per gospodarie ( beneficiari ai 
acestor servicii) . 

Acestora li se adaugă cele 36 instituţii publice şi agenti economici ce desfăşoară activităţi 
comerciale pe teritoriul comunei Grebănu. 
În anexele la prezentul studiu de fundamentare au fost estimate cantitatile de deşeuri 
generate de comunitatea locala luandu-se in considerare 3 scenarii si evaluandu-se 
dotarile necesare in mai multe variante si costurile acestora. 
Deoarece experienta colectarii prin prestari servicii in alte localitati rurale similare, 
demonstreaza ca se colecteaza o cantitate apropiata de cea rezultata in a 3-a ipoteza de 
calcul, se recomanda preluarea acestor rezultate in elaborarea documentatiei de 
delegare a gestiunii serviciului. 

Preconizari ale sistemului de salubritatea care urmeaza a fi dat in delegare de 
gestiune 

Serviciile de salubritate cuprind: 
a) precolectarea, colectarea si transportul deşeurilor, inclusiv a deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 
b) sortarea deşeurilor comunale; 
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale si energetice a 

deşeurilor; 
d) depozitarea controlată a deşeurilor comunale; 
e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora 
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unitatilor de ecarisaj; 
f) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice si electronice etc.); 

g) colectarea, transportul si neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 
gospodariile populatiei; 

h) colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor rezultate din activitati de 
constructii si demolari; 

i) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea. 
Ponderea relevantă in asigurarea salubrizarii satelor componente ale comunei Grebănu 
pentru care se recomanda delegarea de gestiune o detine precolectarea, colectarea si 
transportul deşeurilor menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim special. 
Celelalte activitatati pot avea un caracter periodic si se pot executa pe baza de 
comanda de catre operatorul caruia i se va delega gestiunea serviciului.  
Pentru acest motiv trebuie urmarit ca operatorul cu care se contracteaza activitatea sa 
aiba capacitatea tehnica si disponibilitatea executarii tuturor serviciilor. De remarcat 
este faptul ca necesarul de servicii trebuie foarte bine evaluat pentru ca prestarea sa 
poata fi suportata de catre bugetul local, sa fie eficienta si justificata din punct de vedere 
economic. In acest scop, la procedura organizata, se va cere ofertantilor sa 
intocmeasca propuneri financiare care sa cuprinda tarife pentru toate activitatile din 
Regulamentul de Salubritate, cu precizarea ca ele se vor efectua pe baza de acte 
aditionale la contractul de baza, in functie de necesitate si disponibilitatile bugetare. 
De asemenea, pentru optimizarea cheltuielilor, prestatia de colectare si transport a 
deşeurilor menajere, va fi tarifata la numarul de curse efectuate de autospecialele de 
transport deşeuri, iar propunerea financiara va cuprinde tarife pentru auutospeciale de 
diverse volume. Astfel, in functie de cantitatea de deşeuri produsa si de ritmul de 
umplere al recipientelor se va putea stabili si frecventa de colectare, in asa fel incat 
cheltuielile sa fie minime, fara afectarea calitatii prestatiei si echilibrului contractual. 
Pentru ca frecventa de colectare sa poata fi redusa, fara efecte secundare, se vor 
precolecta in recipiente doar deşeuri nebiodegradabile, iar deşeurile biodegradabile vor 
fi compostate la sursa dupa sistemul practicat si in prezent in localitatile rurale din 
Romania.  
In prezent, locuitorii comunei îşi organizează, în cadrul gospodăriilor, platforme de 
compostare a deşeurilor biodegradabile in care deşeurile biodegradabile menajere sunt 
depuse impreuna cu deşeurile animaliere (gunoi de grajd), in situatia in care deşeurile 
biologice menajere - formate in general din resturi de mâncare - nu sunt folosite in 
furajarea animalelor din gospodarie.  
Consideram ca nu exista nici un motiv pentru abandonarea modului traditional de 
compostare, acesta fiind nepoluant si chiar util, deoarece compostul este folosit ulterior 
pentru fertilizarea solului. In plus, gospodariile dispun de spatiul necesar pentru 
amenajarea platformelor, iar compostarea se face deja direct pe sol fara sa implice 
cheltuieli suplimentare.  
Este necesar doar ca deşeurile nebiodegradabile – deşeuri de ambalaje, plastic, hartie, 
metal, sticla etc. sa fie colectate printr-un sistem alternativ de salubrizare pentru ca 
acestea sunt de natura sa polueze solul pe care sunt depozitate sau sa altereze 
calitatea composturilor biodegradabile daca sunt depozitate impreuna cu acestea.   
In prezent, pentru eliminarea deşeurilor nebiodegradabile, se practica arderea in aer 
liber direct pe sol, iar deşeurile care nu pot fi arse prin metode clasice sunt depozitate 
pe solul terenurilor virane sau agricole. Aceste metode de eliminare necontrolata a 
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deşeurilor afecteaza mediul prin poluarea solului, apelor si aerului, motiv pentru care se 
impune renuntarea la ele. 

   
Situatia economico-financiara actuala a serviciului si starea tehnica a sistemului 
aferent acestuia 

Primaria nu dispune de un serviciu de salubritate, care să desfăşoare colectarea deşeurilor 
menajere prin contract de prestari servicii. 

Situatia financiara a  primariei este urmatoarea: 
 

An Total venituri, 
RON 

Venituri proprii, 
RON 

Procent venituri 
proprii din total 

2015 4015000 930740 23,18 

2016 4750000 1651000 34,76 

2017 5885000 1866000 31,71 

2018 5457200 1367200 25,05 

2019 15394960 1986000 12,90 

In anul 2020, activitatii de salubritate i -au fost alocati  60000  RON. 
Nu exista un inventar al serviciului de salubritate care sa fie preluat de catre operator: nu exista 
in dotare autovehicule speciale destinate transportului deşeurilor si nici pubele individuate 
sau de aport voluntar (comunitar). 

Investitiile necesare pentru modernizarea, extinderea, imbunatatirea calitativa si 
cantitativa a serviciului, precum si a conditiilor sociale si de mediu. 

Estimarea nivelului de investitie necesar pentru desfasurarea serviciului de colectare/ 
transport deşeuri se bazeaza pe urmatoarele elemente: 

 Organizarea sistemului de colectare de colectare deşeuri in functie de structura 
locativa a localităţilor aparţinătoare de comuna Grebănu: gospodării de tip case 
individuate; 

 Dimensionarea numarului si a tipului de containere de colectare deşeuri in 
functie de numarul de locuitori si de distributia acestora pe tipuri de locuinte; 

 Dimensionarea masinilor de transport/autocompactoare in functie de fluxurile de 
deşeuri estimate; 

 Tintele stabilite prin planurile de implementare a Directivei UE privind 
managementul deşeurilor menajere si anume: 

⇒ cresterea coeficientului de colectare selectivă  in zona rurală; 
⇒ optimizarea schemelor de transport deşeuri; 
⇒ reducerea cantitatilor de deşeuri biodegradabile depozitate. 

Analiza varianteior de organizare a serviciului de colectare a deşeurilor menajere se 
bazeaza pe corelatia intre valoarea necesarului de investitie, evolutia tarifului si schema 
financiara si de management. 
DeficituI de capital de investitie necesar conformarii, dar si atingerii unor valori de 
perfomanta ridicate provine din: 

- capacitatea scazuta de finantare a autoritatii locale –  Primăria comunei Grebănu ; 
- imposibilitatii de asigurare a unui flux de numerar operational suficient de ridicat al 

operatorului in cazul gestiunii proprii, pentru a finanta investitiile din acesta, 
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problemă ce se leaga la randul ei de posibilitatile financiare ale populatiei de a 
plati serviciul de salubritate. 

Se estimeaza, conform anexelor, ca minim necesar pentru transportul deşeurilor: 1 
autocompactoare, de 16 m3 capacitatea benei. În acest caz, valoarea investitiei se ridică 
la aproximativ 390.000 RON fara TVA. 
Poate fi utilizat şi un alt parc auto, cu conditia respectarii coeficientului rezultat din 
aplicarea breviarului de calcul 5 anexat la Caietul de sarcini-cadru. 
Numarul de pubele necesar pentru colectarea selectiva in 2 fracţii (uscată si umedă) este 
de minim  2068 gospodarii x 2 pubele = 4136 bucăţi a 120 L sau 240 L. 
In cazul colectarii selective cu compostare la sursa a fractiei biodegradabile, numarul de 
pubele este de 2068 buc. (nr. de gospodarii), corespunzator unei colectari de 1 dată  pe 
săptămână în situaţia în care se va implementa colectarea selectivă cu compostarea 
fracţiei biodegradabile la sursă.  
Prin urmare, colectarea selectiva s-ar realiza cu un numar de pubele cuprins intre 2068 si   
4136 pubele, de capacitate minima de 120 L. 
Valoarea minima a investitiei in pubele ar fi de 2068 lei pubele x 100 RON/bucata= 
206.800 RON faraTVA. 
Valoarea maxima a investitei in pubele, in cazul dotarii tuturor gospodariilor cu cate 2  pubele 
de 120 L = 413.600 RON fara TVA. 
In cazul utilizarii punctelor de aport voluntar - solutie propusa - valoarea investitiei in 
containere de 1, 1 m.c  este =  10 x 350 = 3.500 RON fara TVA. 
Valoarea investitei in pubele pentru agenti economici si institutii este de 36 x 140 = 5.040 
RON fara TVA. 
 

 
 
 

 
B. FUNDAMENTAREA DELEGARII GESTIUNII 

B.1. GESTIUNEA PROPRIE 

Cadrul legal 
Cadrul legal specific al gestionarii in regim propriu al serviciului de salubrizare este dat de: 

⇒ Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;  

⇒ Legea Nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ;  
 
Avantaje 
o Mentinerea responsabilitatii operatorului fata de populatia deservita; 
o Posibilitatea sustinerii populatiei sarace de catre primarie; 
o Tarife mai mici decat in varianta gestiunii delegate (neexistand profit); 
o Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii; 
o Accesul la fonduri europene destinate autoritatilor publice.  

 

RON, fara TVA: Auto Pubele Total 

Investitie necesara 390.000 215.340 605.340 
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Dezavantaje 

• Ritm lent de investitii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si 
pe sumele puse la dispozitie de primarie; 

• Consiliul Local al comunei Grebănu ar trebui sa furnizeze în continuare 
fonduri si garantii in calitatea de actionar unic. 

Surse de finantare 
 

- Bugetul local al comunei Grebănu. 

Tariful de salubritate 
Evolutia prezumata a tarifului de salubritate depinde de urmatoarele elemente: 

> nivelul investitiilor estimat pe baza anexelor la prezentul studiu de 
fundamentare; 

> termenele la care Consiliul Local al comunei Grebănu decide sa facă 
investitiile; 

> sursele de finantare si schemele de finantare pe care Consiliul Local al 
comunei Grebănu va decide sa le acceseze; 

> In cazul utilizarii surselor de grant UE (PHARE/FS) tariful la populatie poate 
scadea  pana la o valoare mai mica fata de situatia delegarii de gestiune, dar 
eforturile de promovare pot fi mari pentru resursele primariei. 

In cazul tarifarii colectarii selective cu compostarea la sursa si practicarea unui tarif 
pentru cursele efectuate, serviciul poate fi optimizat prin stabilirea volumului 
autospecialei si a frecventei de colectare in functie de ritmul de umplere a pubelelor. 
Astfel se va efectua un numar optim de curse si se va plati strict cantitatea de deşeuri 
colectata. 

Costurile ce ar fi suportate de Consiliul local in cazul gestiunii proprii 

     -  costurile foarte mari în autovehicule şi pubele / containere  

B.2. GESTIUNEA DELEGATĂ 

Avantaie 
- Parametrii serviciilor si necesarul de investitii clar definite in contract, cu 

mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de executie si exploatare sa 
treaca la operator; 

- Din momentul cand operatorul isi intra in drepuri investitiile se accelerează. 
Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor 
interne si a relatiilor cu clienti; 

- Consiliul Local al comunei Grebănu  transfera sarcina investitiilor si - potential - 
finantarii catre operatorul pentru partea ce ii revine; 

- Consiliul Local al comunei Grebănu se va ocupa de functia sa de 
reglementator/supervisor a conformarii operatorului la cerintele impuse in 
contract, si nu de gestiunea directa a serviciului; 

- Consiliul Local al comunei Grebănu va avea dreptul la control final asupra 
derularii serviciului, avand posibilitatea de a anula delegare de gestiunea in 
cazul in care operatorul are activtate defectuoasa persistenta - sunt necesare 
clauze de penalizare si reziliere dare in contract; 
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- Consiliul Local al comunei Grebănu are putere decizionala pentru ca in 
momentul incredintarii contractului, sa adopte toate prevederile contractuale 
optime; 

- Consiliul Local al comunei Grebănu va avea flexibilitate politica si dreptul de a 
face modificari unilaterale, desi se prevad si compensatii specifice in contractele 
bilaterale de operatore cu clauza de compensare; 

- Reducerea imixtiunii politicului in deciziile de afaceri, investitii si personal; 
- Criteriile de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces la 

fonduri cum ar fi cele bancare/obligatare. 

Dezavantaje: 
- Trebuie negociat un contract detaliat pentru operator pe durata de minim 15 ani, 

(perioada data de nivelul investitiilor in cicluri succesive care trebuie amortizate 
si optimizarii unui sistem integrat de management); 

- Consiliul Local al comunei Grebănu trebuie sa isi adapteze rolurile de 
administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se 
concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare; 

- Monopol pe termen lung atribuit operatorului - dificultati de iesire din contract in 
caz de ne-perfomanta; 

- Apare un risc nou, acela de a compensa modificarile unilaterale sau chiar de a 
rezilia delegare de gestiunea in caz de activitate defectuoasa a operatorului; 

- Gestiunea delegata nu este prin ea insasi o garantie a unei performante mai 
bune, dupa cum nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid si mai ieftin. 

- Primaria trebuie sa asigure finantarea serviciului; 

Analiza riscului si repartizarea sa 
- Riscul de executie - in special riscurile de supraestimare a costurilor, intarzieri si 

defecte. Riscul de executie se transfera total la operator;  
- Riscul de exploatare:  va fi impartit intre primarie si operator; 
- Riscul legate de pret si ajustare pret: se impart in functie de formula de majorare 

tarife si alte clauze din contractul de delegare de gestiune; 
- Riscuri legate de legislatie: se transfera operatorului sau se împart în functie de tipul 

de compensare sau de ce modifcari sunt unilateral si deci compensabile de 
Primaria comunei Grebănu 

C. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE 
MEDIU, CARE JUSTIFICA DELEGAREA GESTIUNII 

Principalele motive ale delegarii sunt: 

⇒ degrevarea Primariei de necesitatea unui capital de investitie in dotarea "de 
la zero" a serviciului, precum si de efortul de organizare impus de aceasta; 

⇒ sustinerea atractivitatii investitiilor in turism, dupa caz; 

⇒ necesitatea imperioasă de a se demara funcţionarea serviciului cît mai rapid, 
pentru a mentine igiena publica si a nu afecta peisajul natural. 
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D. MODALITATEA DE ACHIZITIONARE A SERVICIILOR  

Modalitatea de acordare a achizitiei serviciilor avuta in vedere este licitatia deschisă. 

E. DURATA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE DELEGARE 

In conformitate cu art 32 al legii 101/2006, "durata unui contract de delegare a gestiunii nu 
poate fi mai mare decat durata necesara amortizării investitiilor fără a depasi 49 de ani".  
Datorita faptului ca bunurile folosite pentru executarea serviciilor au perioade de 
amortizare diferite, ciclurile de investitii pot fi optim suprapuse intr-o perioada de 8 ani.  
In plus, un sistem integrat de management al deşeurilor necesita o perioada mai lunga de 
timp, iar in aceasta perioada nu este recomandabila schimbarea operatorului.  

F. TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE 
DELGARE 

Delegarea serviciilor de salubrizare se va face conform Legii 101/2006. Legii 51/2006 si 
conform Ordinului Presedintelui ANRSC 109/2007. 

G. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI  

Valoarea a fost estimata pentru o perioada de 48 luni, in anexa 4 a prezentului studiu. 



Anexa 1 

Categorie Nr.unitati Masa/unitate(kg) Total zilnic(kg) Total lunar(kg) Total anual(kg)

Masa deseurilor colectate de la agenti 

economici si institutii
36,00 11,50 414,00 12.420,00 149.040,00

Masa deseurilor colectate de la 

populatie
5.295,00 0,15 794,25 23.827,50 285.930,00

Total cantitate de deseuri colectata 

anual (kg)

Categorie
Total cantitate de deseuri 

colectata anual (kg)

Indice de 

transformare

Total cantitate de deseuri 

colectata anual 

Total cantitate de 

deseuri colectata 

lunar

Tone 434.970,00 1.000,00 434,97 36,25

Metri cubi 434.970,00 350,00 1.242,77 103,56

Categorie Total lunar (mc)

Masa deseurilor colectate de la agenti 

economici si institutii 35,49

Masa deseurilor colectate de la 

populatie 68,08

Populatie Agenti economici

12,00 1,89 0,99

16,00 1,42 0,74

18,00 1,26 0,66

22,00 1,03 0,54

434.970,00

Nr.necesar curse/luna

Capacitate de transport a gunoierei

S-a luat in considerare un grad de compactare de 3:1



Anexa 2 

Categorie Nr.unitati Masa/unitate(kg) Total zilnic(kg) Total lunar(kg) Total anual(kg)

Masa deseurilor colectate de 

la agenti economici si 

institutii

36,00 11,50 414,00 12.420,00 149.040,00

Masa deseurilor colectate de 

la populatie
5.295,00 0,40 2.118,00 63.540,00 762.480,00

Total cantitate de deseuri 

colectata anual (kg)

Categorie
Total cantitate de deseuri 

colectata anual (kg)

Indice de 

transformare

Total cantitate de 

deseuri colectata anual 

Total cantitate de 

deseuri colectata 

lunar

Tone 911.520,00 1.000,00 911,52 75,96

Metri cubi 911.520,00 350,00 2.604,34 217,03

Categorie Total lunar(mc)

Masa deseurilor colectate de 

la agenti economici si 

institutii 35,49

Masa deseurilor colectate de 

la populatie 181,54

Populatie Agenti economici

12,00 5,04 0,99

16,00 3,78 0,74

18,00 3,36 0,66

22,00 2,75 0,54

911.520,00

Capacitate de transport a 

gunoierei

Nr.necesar curse/luna

Sa luat in considerare un grad de compactare de 3:1



Anexa 3 

Categorie Nr.unitati Masa/unitate(kg) Total zilnic(kg) Total lunar(kg) Total anual(kg)

Masa deseurilor colectate de la agenti 

economici si institutii
36,00 11,50 414,00 12.420,00 149.040,00

Masa deseurilor colectate de la 

populatie
5.295,00 0,80 4.236,00 127.080,00 1.524.960,00

Total cantitate de deseuri colectata 

anual (kg)

Categorie
Total cantitate de deseuri 

colectata anual (kg)

Indice de 

transformare

Total cantitate de deseuri 

colectata anual 

Total cantitate de 

deseuri colectata lunar

Tone 1.674.000,00 1.000,00 1.674,00 139,50

Metri cubi 1.674.000,00 350,00 4.782,86 398,57

Categorie Total lunar(mc)

Masa deseurilor colectate de la agenti 

economici si institutii 35,49

Masa deseurilor colectate de la 

populatie 363,09

Populatie Agenti economici

12,00 10,09 0,99

16,00 7,56 0,74

18,00 6,72 0,66

22,00 5,50 0,54

1.674.000,00

Capacitate de transport a gunoierei

Nr.necesar curse/luna

S-a luat in considerare un grad de compactare de 3:1



ANEXA 4

Amortizare lunara 10.600,83

Asigurari si taxe utilaje 1.060,08

Cheltuieli cu forta de munca 7.564,86

Cheltuieli cu combustibilul 31,68

Cheltuieli de mentenanta 848,07

Cheltuieli de tratare/depozitare 640,00

Total cheltuieli directe 20.745,53

Cheltuieli indirecte 2.074,55

Total cheltuieli 22.820,08

Profit 1.141,00

Valoare estimata lunara 23.961,08 1.950,00 22.011,08

Valoare estimata 48 luni 1.150.131,97 3,69 3,39

Forta de munca Unitati Salariu brut Taxe angajator Tichete de masa Transport Echipamente Total unitar Total

Conducatori auto 0,75 2.300,00 667,00 178,67 0,00 35,00 3.180,67 2.385,50

Operatori salubritate 1,50 2.300,00 667,00 178,67 0,00 35,00 3.180,67 4.771,00

Operatori curatenie 0,00 2.300,00 667,00 178,67 0,00 35,00 3.180,67 0,00

Sef de obiectiv 0,10 3.000,00 870,00 178,67 0,00 35,00 4.083,67 408,37

Total cheltuieli 7.564,86

VALOAREA ESTIMATA



Tip UM Valoare(lei) Termen amortizare Valoare totala

Autogunoiere 0,65 600.000,00 72,00 5.416,67

Automaturatoare 0,00 500.000,00 72,00 0,00

Portcontainiera 0,00 500.000,00 72,00 0,00

Autocisterne 0,00 500.000,00 72,00 0,00

Autovidanje 0,00 500.000,00 72,00 0,00

Utilaje multifunctionale 0,00 500.000,00 72,00 0,00

Autobasculante 0,00 400.000,00 72,00 0,00

Autoturisme 0,00 45.000,00 72,00 0,00

Tractor cu remorca 0,00 45.000,00 72,00 0,00

Pubele 120L 2.068,00 100,00 48,00 4.308,33

Pubele 240 L 36,00 140,00 48,00 105,00

Containere 1,1 mc 10,00 350,00 24,00 145,83

Containere 4 mc 0,00 6.000,00 24,00 0,00

Containere  10 mc 0,00 15.000,00 24,00 0,00

Cosuri stradale 50,00 300,00 24,00 625,00

Amenajare puncte precolectare 0,00 1.400,00 24,00 0,00

Total investitii 10.600,83

VALOAREA INVESTITIILOR MINIME
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