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Priveste:    Darea in administrare prin gestiune directa a activitatilor 

deratizare, dezinsectie si dezinfectie  in municipiul 

Alexandria 

 
 
 

Noua legislatie transpusa din Directivele Europene stabileste noi obligatii si 
atributii autoritatilor locale pentru activitatile de dezinsectie, dezinsectie si 
dezinfectie. Aceste atributii abordeaza activitatile  DDD din perspectiva obligatiilor 
si obiectivelor pe care Romania le are de indeplinit odata cu aderarea la Uniunea 
Europeana. 

 Realizarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare impune 
urmatoarele obiective specifice: a) Stabilirea modalitatii de gestiune pentru 
activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Alexandria; 
b) Pentru desfasurarea acestor activitati de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 
sunt necesare elaborarea urmatoarelor documente: Studiul de oportunitate, 
Caietul de sarcini si indicatorii de performanta, contractul de dare in administrare a  
activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare  si Regulamentul de organizare 
si functionare a activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, urmand ca 
aceasta documentatie sa fie supusa aprobarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria. 
  Realizarea acestor activitati, trebuie sa indeplineasca conditiile legale, 
conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si 
modificata ulterior, care prevede la art. 1: 
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, 
competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, 
gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării 
reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
      (2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite 
în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor 
reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea 
nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale 
colectivităţilor locale, cu privire la: 
 
    e) salubrizarea localităţilor; 
 
 
 
 



Art. 3 
    (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor 
acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează 
şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor 
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în 
funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a 
localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport 
cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 
Art. 22  
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra 
modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea 
lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod 
direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în 
administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o 
parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui 
serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera 
respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a 
gestiunii. 
    (1^1) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai 
multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator 
implică încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum 
şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent 
serviciului/activităţii. 
    (2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează 
în următoarele modalităţi: 
    a) gestiune directă; 
    b) gestiune delegată. 
    (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea 
serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele 
actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de 
mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 
 
  In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localitatilor, modificata si completata ulterior , se precizeaza: 
   (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează 
aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen 
mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei 
în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia 
mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
    (2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în 
principal, următoarele obiective: 
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
    b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 
    c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
    d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
    e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 



    f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 
competitivitate şi eficienţă; 
    g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de 
salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a 
investiţiilor; 
    h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
    i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii 
politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
    j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului 
de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 
    k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a 
serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 
    l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la 
salubrizarea localităţilor, etc. 
 

Conform Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind Regulamentul –cadru la 
Sectiunea a 11-a este prezentata:  “dezinsectia, dezinfectia si deratizarea”, care la 
art. 102 prevede: “ Autoritatile administratiei publice locale, institutii publice, 
operatorii economici, cetatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de 
proprietari/locatari au obligatia de a asigura executarea tratamentelor pentru 
combaterea artropodelor si rozatoarelor purtatoare de maladii transmisibile si /sau 
generatoare de discomfort din spatiile pe care le detin cu orice titlu”. 
 
 

Avand in vedere cele expuse mai sus, in temeiul art. 36 alin. 2, lit. a) si c) , 
alin. 2, lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 3, pct. 14 , art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria, 
stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de salubrizare privind activitatile de 
dezinsectie, dezinfectie si deratizare si documentatiei aferente proiectului de 
hotarare, reprezentand anexe.  
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