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Priveste:      Darea in administrare prin gestiune directa a activitatilor deratizare, 

dezinsectie si dezinfectie    in municipiul Alexandria 

 

 

 

1. OPORTUNITATE 

 

 
Conform art. 2, alin. 3, lit. k din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, republicata  -“ serviciul  de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati: 
............., lit. k)  dezinsectia, dezinfectia si deratizarea  “ . 
 Elaborarea studiului de oportunitate reprezinta o cerinta a Legii nr.51/2006 
republicata,  “ Legea serviciilor comunitare de utilitati publice” . 

In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 101/2006 a  serviciului de 
salubrizare  se stipuleaza urmatoarele: 
    (1) Calitatea de operator se dobândeşte în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată. 
    (2) Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin hotărâre de 

dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii 
delegate. 
    (3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de 
aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale 
sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara 
de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată. 
    (4) Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea 

serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi indicatorii 

de performanţă a activitatii DDD se stabilesc prin hotărârea de dare în 
administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi se precizează în 
regulamentul serviciului de salubrizare. 
 

Conform Ordinului A.N.R.S.C. 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”. 

 
Astfel scopul studiului de oportunitate este de a fundamenta si stabili solutiile 

optime de darea in administrare a gestiunii prin incredintare directa a  activitatilor 
de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. 
 

 

 

2. NECESITATEA 

 

 

 
Se impune darea in administrarea a activitatilor  de dezinsectie, dezinfectie 

deratizare pentru eficientizarea la nivelul Municipiului Alexandria a acestui serviciu  
de utilitate publica, necesar pentru sanatatea populatiei si sanatatea vietii. 
      Asa cum prevede Legea nr. 51/2006*  a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
si anume: 
      Art. 1 alin. (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: 
    a) alimentarea cu apă; 
    b) canalizarea şi epurarea apelor uzate: 
    c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
    d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 
    e) salubrizarea localităţilor; 
    f) iluminatul public; 
     Conform art. 7, se prevede: 
    (1) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor 
exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume: 
    a) universalitate; 
    b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 
    c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; 
   d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public; 
   e) transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. 
    (2) Organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice 
trebuie să asigure: 
    a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor; 
    b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 
    c) protecţia utilizatorilor; 



  d) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de 
rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi 
dotărilor corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu 
caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 
    e) introducerea unor metode moderne de management; 
    f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, 
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; 
    g) dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în 
conformitate cu reglementările specifice în vigoare; 
  Fata de prevederile legale, de mai sus,  neefectuarea serviciului pe o perioada 
lunga, ameninta grav starea de sanatate a populatiei riscand astfel izbucnirea unor 
epidemii. 
  Deasemenea, trebuie avut in vedere ca prin activitatile de deratizare, 
dezinsectie, sezinfectie sunt combati vectori ( sobolani, tantari) care migreaza de la 
obiectiv la altul, inmultandu-se foarte rapid, neexistand niciun control asupra evolutiei 
acestora. 
  Tratamentele pentru combaterea acestor vectori trebuie sa se aplice in mod 
continuu, intreruperea acestora ar conduce la compromiterea rezultatelor realizate pana 
in prezent. 
  Astfel, este imperios necesar ca tratamentele impotriva tantarilor si sobolanilor 
sa fie continuate an de an fara intrerupere astfel incat sa se mentina sub control 
vectorii si sa se impiedice raspandirea in randul populatiei a unor boli grave asa cum 
am amintit. 
 

 

3. LEGALITATE 

 

 

 
�  Prevederile  art. 4 , lit.  b)  din Legea  nr. 52/2003  privind  transparenta  

decizionala in administratia publica, republicata; 
� Prevederile 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  activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si documentatiei 
aferente proiectului de hotarare, reprezentand anexe.  

�  Prevederile   art. 3 si 22 ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare  de  
utilitati publice;  

�  Prevederile art. 21, alin. (4)  din Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Prevederile art. 1 alin. 1 si art. 7 din Legea nr. 51/2006*  a serviciilor 
comunitare de utilitati publice; 

� Prevederile  art. 17 a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, modificata ulterior; 

 



 
� Prevederile art. 102 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2005 privind Regulamentul –

cadru  privind “ Dezinsectie, dezinfectia si deratizarea” ; 
� Prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; 
� Ordinul A.N.R.S.C. pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice  nr. 

111/2007 privind Caietul de sarcini  - cadru al serviciului de salubrizare a 
localitatilor. 
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