JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLINA
Str.Libertatii nr. 292, tel 021467.12. 14,fax 021 467 11.98
e.mail,primariagl ina@yahoo.com

HOTARARE
privind tnfiintarea "Serviciul Local de Salubrizare Glina", tn conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata �i modificata prin completarile
ulterioare"

Consiliul Local al Comunei Glina, judetul Ilfov, intrunit in sedinta ordinara din data de
30.03.2018;
Avand in vedere:
expunerea de motive inregistrata sub nr. 4357/27.03.2018, intocmita de Primarul Comunei Glina;
nota de fundamentare nr. 4457/28.03.2018 intocmita de secretarul comunei Glina,
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1-3;
prevederile art. Vil din Legea nr. 225/23.11.2016 pentru modificarea �i completarea Legii
serviciilor comunitare de utilitati publice nr, 51/2006;
prevederile art. I alin.(3), litera "b", ale art. 3 si art. 8 alin. (I), alin. (3), art. 23, alin. (I) �i alin.
(2), art.24 , �i ale art. 28 alin. (2), lit. a) si urm. din Legea nr. 51/2006 , privind serviciile
comunitare de utilitati publice, cu modificarile �i completarile ulterioare;
prevederile art. 6, art. 7 �i ale art. 11 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor,
modificata �i completata prin Legea nr. 99/2014;
prevederile Ordinului nr. 82/2015 , privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor, Ordinului nr. 111/2007 , privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru
al serviciului de salubrizare a localitatilor si ale Ordinului nr. 112/2007, privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;
in temeiu1 art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, privind administratia pub1ica locala, repub1icata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

H O T AR A� TE:
Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate privind alegerea modalitatii de gestiune a
serviciului de salubrizare din comuna Glina, jud. Ilfov, prevazut 'in Anexa nr. I care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se adopta ca modalitate de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei
Glina, jud. Ilfov, gestiunea directa.
Art. 3. Se aproba 'infiintarea "Serviciului Local de Salubrizare Glina" - serviciu cu
personalitate juridica, organizat 'in subordinea Consiliului Local al comunei Glina, 'in
conforrnitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile
comunitare de utilitati publice, republicata �i modificata prin completarile ulterioare �i ale
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studiului de oportunitate din Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. "Serviciul Local de Salubrizare Glina" este de interes local si functioneaza cu
personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al comunei Glina, avand ca obiect de
activitate realizarea in gestiune directa a serviciului de salubrizare in comuna Glina, care cuprinde
urmatoarele activitati:
a)colectarea separata �i transportul separat al de�eurilor municipale �i al de�eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie �i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara
a aduce atingere fluxului de de�euri de echipamente electrice �i electronice, baterii �i acumulatori.
b)maturatul, spalatul, stropirea �i intretinerea cailor publice
c)curatarea �i transportul zapezii de pe caile publice �i mentinerea in functiune a acestora pe timp
de polei sau de inghet.
Art. 5. "Serviciul Local de Salubrizare Glina" are patrimoniu propriu, functioneaza pe
baza de gestiune economica si se bucura de autonomie financiara si functionala, este subiect
juridic de drept fiscal, titular al codului unic de inregistrare fiscala si de cont deschis la unitatile
teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare si intocme�te, in conditiile legii, buget de venituri
si cheltuieli si situatii financiare anuale �i va functiona cu sediul in Str. Libertatii nr. 292, comuna
Glina, jud. Ilfov.
Art. 6.(1) Se aproba numarul de personal la nivelul a 12 posturi, organigrama �i statul
de functii pentru "Serviciul Local de Salubrizare Glina", conform Anexelor nr. 2 �i nr. 3 care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba ca salarizarea personalului angajat al "Serviciului Local de Salubrizare Glina"
sa fie facuta in conformitate cu normele in vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor de
baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
(3) Se aproba ca numirea, atributiile, eliberarea din functie, sanctionarea precum �i
stabilirea/modificarea privind salarizarea personalului "Serviciului Local de Salubrizare
Glina" sa faca prin dispozitia primarului conform legii.
(4) Se imputemice�te primarul comunei Glina sa desemneze prin dispozitie in numele Consiliului
Local al comunei Glina �i pentru "Serviciul Local de Salubrizare Glina" persoana care ocupa
functia de sef de serviciu pana la ocuparea prin concurs si precum si persoana care sa ne
reprezinte in fata tuturor institutiilor publice, a persoanelor fizice �i/sau juridice, etc. �i sa faca
toate demersurile necesare in vederea obtinerii certificatului de inregistrare fiscala, deschiderii
de conturi la unitatile teritoriale ale trezereriei �i/ sau la unitatile bancare, obtinerii de autorizatii,
avize, licente �i a oricaror alte acte necesare desfa�urarii in conformitate cu prevederile legale a
serviciului "Consiliul Local Glina - Serviciul Salubrizare".
Art. 7. Se aproba Regulamentul de Organizare �i FuncJionare al Serviciului Local de
Salubrizare Glina care face parte integranta din prezenta hotarare (Anexa nr. 4).
Art. 8. (1) Se aproba darea in administrare a serviciului de salubrizare �i a
infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestuia pentru prestarea serviciului de salubrizare in
comuna Glina catre "Serviciul Local de Salubrizare Glina " din subordinea Consiliului Local
al comunei Glina, judetul Ilfov.
(2)
Predarea-preluarea bunurilor necesare functionarii serviciului se va face pe baza de
protocol �i inventar de catre o comisie constituita de fiecare parte.
(3)
Activitatile specifice serviciului public de salubrizare care se dau in administrarea
serviciului astfel infiintat sunt:

a)
colectarea separata �i transportul separat al de�eurilor municipale �i al de�eurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie �i institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara
a aduce atingere fluxului de de�euri de echipamente electrice �i electronice, baterii �i acumulatori.
b)

maturatul, spalatul, stropirea �i 111trejinerea cailor publice
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c)
curatarea �i transportul zapezii de pe caile publice �i mentinerea in functiune a acestora
pe timp de polei sau de 'inghet.
Art. 9. "Serviciul Local de Salubrizare Glina" are obligatia sa asigure prestarea
activitatii mentionate la art. 8, alin. (3), pentru toti utilizatorii (populatie, agenti economici �i
institutii publice) de pe teritoriul comunei Glina,'in conditii de calitate �i cu respectarea caietului
de sarcini, regulementul serviciului precum �i indicatorilor de performanta stabiliti prin
regulamentul serviciului elaborate �i aprobate de autoritatea administratiei publice locale.
Art 10. Drepturile �i obligatiile partilor cu privire la prestarea serviciului public de
salubrizare,inclusiv pentru administrarea activitatilor specifice serviciului sunt cele prevazute in
Regulamentul de Organizare �i Functionare al serviciului de salubrizare al comunei Glina,judetul
Ilfov.
In conformitate cu prevederile legate in vigoare "Serviciul Local de Salubrizare Glina "
are urmatoarele drepturi:
sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator
tarifului aprobat de Consiliul Local al comunei Glina, determinat 'in conformitate cu normele
metodologice elaborate �i aprobate de A.N.R.S.C.;
sa solicite ajustarea tarifului 'in raport cu evolutia generala a preturilor �i tarifelor din
economie;
sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a
echilibrului contractual;
sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza
comunei Glina pentru care are hotarare de dare 'in administrare;
sa aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al comunei Glina;
sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un
preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea
facturii;
sa solicite recuperarea debitelor 'in instanta.
In conformitate cu prevederile legate in vigoare Serviciul Public de Salubrizare are
urmatoarele obligatii:
de a solicita �i de a obtine eliberarea licentei in termen de 90 de zile de la data aprobarii
hotararii de dare in administrare
sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife
juste in concordanta cu cheltuielile efectuate;
sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii,
accesibilitatii, continuitatii �i egalitatii de tratament 'intre utilizatori.
sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale �i cu
respectarea regulamentului serviciului de salubrizare al comunei, prescriptiilor, normelor �i
normativelor tehnice 'in vigoare;
sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informatiile
solicitate �i sa asigure accesul la documentele �i documentatiile pe baza carora presteaza serviciul
de salubrizare, 'in conditiile legii;
sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in
desta�urarea activitatilor;
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sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile �i licentele necesare prestarii activitatilor
specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;
sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ
teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare a serviciului, sa colecteze intreaga
cantitate de de�euri municipale �i sa Jase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii
recipientelor de precolectare �i domeniul public;
sa doteze punctele de colectare cu recipiente �i/sau containere in cantitati suficiente, cu
respectarea normelor in vigoare;
sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare in administrare �i
precizati in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea
serviciilor prestate;
sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor
specifice de operare;
sa inregistreze toate reclamatiile �i sesizarile utilizatorilor intr-un registru �i sa ia masurile
de rezolvare ce se impun. in registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a
reclamat �i a prim it reclamatia, adresa reclamantului, data �i ora reclamatiei, data �i ora rezolvarii,
numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul
are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;
sa tina evidenta gestiunii de�eurilor �i sa raporteze periodic autoritatilor competente
situatia, conform reglementarilor in vigoare;
sa faca toate eforturile pentru atingerea obiectivelor stabilite la nivel national pentru
serviciile de utilitati publice, conform legii.
Art. 11. Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Glina care face
parte integranta din prezenta hotarare (Anexa nr.5).
Art. 12. Se aproba Caietul de Sarcini al serviciului de salubrizare al comunei Glina care
face parte integranta din prezenta hotarare (Anexa nr. 6).
Art. 13. Se aproba modelul de contractul de furnizare a serveiilor de salubrizare, care
face parte integranta din prezenta hotarare (Anexa nr. 7).
Art. 14. Se aproba indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare, care face parte
integranta din prezenta hotarare (Anexa nr. 8).
Art. 15. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 �i 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 16. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul comunei Glina prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu.
Art. 17. Prezenta hotarare se aduce la cuno�tinta publica, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut de Jege, Institutiei Prefectului jud. Ilfov,
A.N.R.S.C., etc.
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