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I. Introducere

Comuna Sabaoani are in componenta urmatoarele sate:

• Sabaoani - resedinta de comuna
• Traian

In prezent in localitatile din comuna deseurile sunt colectate de catre SC

ROSSAL SRL Roman in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a comunei Sabaoani prin concesiune nr.47/ 29.10.2008, contract care expira

la data de 28. 04.201 3.

La momentul actual in localitatile din Comuna Sabaoani sunt amplasate 90

eurocontainere pentru colectarea deseurilor municipale.

Cantitatea estimata a lucrarilor este m functie de numarul locuitorilor comunei

Sabaoani. In prezent, comuna Sabaoani are o populatie de 11.127 locuitori (date

obtinute de la Directia de Statistica Neamt, numarul locuitorilor este dat la data de 01

iulie 2012). Populatia locuieste Tn 3.900 de gospodarii.

Cantitatea estimata de deseuri este:

De la utilizatorii casnici: 0,1 mc/locuitor/luna de de§euri menajere, ceea ce

fnseamna echivalentul a 13352,4 me/an.

De la institutii publice si agent! economic!: 1500 me/an de de§euri asimilabile

cu de§eurile menajere.

Beneficiile concesionarii

Prin realizarea unui proces de licitatie publica deschisa se vor putea obtine

urmatoarele beneficii:

- tarife care sa reprezinte un raport optim pret - calitate, de care vor beneficia toti

locuitorii comunei;



- garantia calitatii serviciilo/ de salubrizare menajera, datorita

operatorului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de perforttia

dotarile tehnice etc.;

- asigurarea serviciilor de salubrizare astfel meat sa se asigure servicii tuturor

utilizatorilor, generatori de deseuri menajere §i deseuri asimilabile celor menajere, de pe

suprafata comunei Sabaoani;

- Tmbunatatirea starii de sanatate a populatiei, prin introducerea obligativitatii

tuturor locuitorilor comunei de a achita taxa de salubritate si, implicit, de a beneficia de

servicii de salubrizare menajera, rezultand astfe! o comuna mai curata.

II. Metodologia de lucru

La Tntocmirea studiului de oportunitate pentru stabilirea formei de gestionare a

serviciilor publice de salubrizare menajera s-a folosit urmatoarea metodologie de lucru:

- interviuri cu reprezentanti ai autoritatilor locale;

- interviuri cu locuitori ai comunei;

- interviuri cu agenti economici care Tfi desfasoara activitatea pe teritoriul

comunei Sabaoani;

- interviuri cu agentii si institutii implicate Tn controlul si monitorizarea procesului

de salubrizare;

- analiza documentelor puse la dispozitie de Primaria comunei Sabaoani privind

programele de salubrizare, date statistice privind cantitatile de deseuri

colectate §i compozitia lor, contracte existente, etc.

Notiunile specifice, utilizate in prezentui studiu de oportunitate se definesc

dupa cum urmeaza:

2.1. autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru

Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C.
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2.2. compost - produs rezultat dintr-un proces de fermentare aero'&a^§$£aru ,*

aneoroba prin descompunere microbiana a componentelor organice din'

supuse compostarii.

2.3. colectare - strangerea, sortarea sj/sau regruparea, depozitarea temporara a

de§eurilor in vederea transportarii lor.

2.4. colectarea selectiva - colectarea des,eurilor de diferite categorii la sursa de

producere, separat pe tipuri de materiale, In saci de plastic, europubele, eurocontainere

compartimentate.

2.5. contract - cadru - reglementare cu caracter normativ care stabileste

conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre operator §i utilizator.

2.6. curatarea zapezii/ghetii - operatiune de Tndepartare a stratului de zapada

sau de gheata depus pe suprafata carosabila sau pietonala, Tn scopul asigurarii

deplasarii vehiculelorsau pietonilorm conditii de siguranta

2.7. curatarea rigolelor- operatiune de Tndepartare manuala sau mecanizata a

depunerilor de noroi, nisip sj praf de pe o portiune de 0,75m de la bordura spre axul

median al strazii, urmata de maturare §i/sau stropire.

2.8. depozit- amplasament pentru eliminarea finala a de§eurilor, prin depozitare

pe sol sau subteran.

2.9. depozit ecologic - depozit de des.euri amplasat, proiectat, construit, operat

sj monitorizat conform cerintelor UE.

2.10. deseuri agricole - gunoiul de grajd, dejectiile animaliere, reziduurile de la

abatoare §i din industria carnii, provenite din unitatile agricole, zootehnice sau din

gospodarii ale populatiei;

2.11. de§euri din construct!! - de§eurile provenite din demolarea sau

construirea de objective industriale ori civile care nu sunt Tncadrate ca deseuri
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\\ -.
periculoase Tn lista europeana a deseurilor, conform Hotararii Guvernului\tar. %

\\.
privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzana<4eiet

inclusiv a deseurilor periculoase.

2.12. de§eurile industriale - de§eurile provenite din desfafurarea proceselor

tehnologice.

2.13. deseuri municipale - de§eurile menajere sj alte deseuri care prin natura

sau compozitie sunt similare cu deseurile menajere si care sunt generate pe raza

localitatii.

2.14. deseurile periculoase - deseurile toxice, inflamabile, explozive,

infectioase, corosive, radioactive sau de alta natura care, introduse sau mentinute Tn

mediu pot dauna plantelor, animalelor sau omului.

2.15. deseurile rezultate din activitati medicale - toate de§eurile periculoase

sau nepericuloase, care se producm unitati sanitare.

2.16. deseurile similare cu deseurile municipale - de§eurile provenite de la

mica sau marea Industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ

2.17. deseurile solide - componente rezultate din activitati menajere sau

industriale care nu mai au valoare de Tntrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului

si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare.

2.18. deseurile straddle - deseurile specifice cailor de circulate publica

provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din

depunerea de substante solide provenite din atmosfera.

2.19. deseurile voluminoase ~ deseurile solide de diferite proveniente care

datorita dimensiunilor lor nu pot fi preluate prin sistemele obisnuite de colectare, sj

necesita o tratare diferentiata fata de acestea, din punct de vedere al preluarii si

transportului.



2.20. gestionarea deseurilor- colectarea, transportul, valorificare\g ŝ iimi

de§eurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa Tnchiderea

2.21. incinerare - operatia de tratare termica a de§eurilor, cu sau fara

recuperare de caldura, realizata Tn instalatii care respecta legislatia Tn vigoare privind

incinerarea deseurilor.

2.22. instalatii de incinerare - once unitate tehnica stationara sau mobila §i

echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii

de ardere rezultate.

2.23. indicator! de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare realizati

de operatorii de servicii pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la

nivelul operatorului titular al licentei de operare.

2.24. licenta - act tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se

acorda permisiunea unei persoane juridice, romana sau straina, de prestare a serviciului

de salubrizare.

2.25. maturatul - activitatea de salubrizare a localitatilor, care prin aplicarea unor

procedee manuale sau mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a

suprafetelor de circulate si de odihna sau de agrement a asezarilor urbane ori rurale.

2.26. operator - persoana juridica titulara a unei licente de operare emise de

A.N.R.S.C., care este investita cu atributii sj responsabilitati Tn prestarea autorizata a

uneia sau mai multor activitati din domeniul serviciilor de salubrizare.

2.27. periatul zapezii - operatiunea de Tndepartare a Tntregului strat de zapada

de pe arterele de circulate.

2.28. pluguit - operatiunea de Tndepartare a zapezii cu ajutorul plugurilor

montate la autovehicule care se poate executa simultan cu periatul zapezii.



2.29. precolectarea - activitatea utilizatorului de strangere

temporara a deseurilor municipale sau a deseurilor solide, asimilabile

municipale, ?n europubele, eurocontainere ori puncte gospodaresti amplasate, de

Tn spatii special amenajate.

2.30. preselectarea - activitate de selectare prealabila a deseurilor la sursa de

producere pe tipuri de materiale.

2.31. reciclare - operatiunea de preluare Tntr-un proces de productie a

de§eurilor, pentru scopul original sau pentru alte scopuri.

2.32. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru

pastrarea unui aspect salubru al localitatilor;

2.33. sistem public de salubrizare - ansamblu instalatiilor tehnologice,

echipamentelor functional si dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin

care se realizeaza serviciul de salubrizare

2.34. sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a

deseurilor reciclabile Tn vederea transportarii lor la agentii economici specializati;

2.35. spalat strazile - activitatea de salubrizare care se executa manual sau

mecanizat, cu instalatii speciale folosindu-se recipiente cu sau fara solutii speciale;

2.36. stropit strazile - activitatea de salubrizare care consta Tn dispersarea apei

pe suprafetele de circulatie indiferent de natura Tmbracamintei acesteia, spatii de odihna

§i tratament manual sau mecanizat cu ajutorul unor instalatii specializate Tn scopul

crearii unui microclimat favorabil Tmbunatatirii starii igienice a localitatilor fi evitarii

formarii prafului.

2.37. tratarea - totalitatea operatiunilor fizice, chimice sau biologice utilizate

pentru schimbarea caracteristicilor deseurilor Tn scopul reducerii volumului sau a

caracterului periculos al acestora evitand manipularea ori valorificarea lor.
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2.38. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept tnijloc de transfSb

alunecare a de§eurilor.

2.39. utilizator - persoana fizica sau juridica beneficiara a serviciilor publice de

salubrizare prestate de operator;

2.40. aliniament stradal- zona ce margines,te o artera rutiera;

2.41. bon de lucru - actul doveditor al executarii unei activitati ce revine ca

obligatie operatorului sj prin care se atesta cantitatea sj calitatea serviciului prestat

pentru activitatile care nu sunt deja reglementate prin alte acte normative;

2.42. canal tehnologic - lucrare tehnica executata pentru adapostirea

conductelor retelelor publice;

2.43. canal vizitabil - segment de canal care poate fi inspectat din interior pe

Tntreaga lungime;

2.44. deratizare - activitate de starpire a §oarecilor si §obolanilor prin otravire cu

substante chimice sau prin culturi microbiene.

2.45. dezinfectie - activitate de distrugere a germenilor microbieni cu substante

specifice m scopul eliminarii surselor de contaminare;

2.46. dezinsectie - activitatea de combatere a insectelor Tn stare de larva sau

adult cu substante chimice specifice;

2.47. dispozitiv de lucru - spatiu utilizat pentru amplasarea §i aplicarea

momelilor toxice Tn vederea constituirii posturilor de hranire a daunatorilor.

2.48. gura de vizitare - lucrare tehnica, apartinand unei construct!! anexe, prin

care se pot inspecta punctele caracteristice retelelor sistemelor publice de alimentare cu

apa, de canalizare §i de termoficare;

10
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2.49. gura de scurgere — components tehnica constructive a tronsonul
*

canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;

2.50. persoana de contact - persoana desemnata pentru a verifica si a

receptiona cantitatea §i calitatea lucrarilor prestate de operator.

2.51. post de hranire - amplasament situat pe rutele intens circulate de sobolani

ce permite accesul facil al acestora la momeli. Un post de hranire poate fi o statie de

intoxicare cu momeli, momeli amplasate pe chesea, momeli ancorate cu sarma.

2.52. reaplicare - tratament suplimentar la obiectivele la care tratamentul initial

nu a dat rezultatele scontate;

2.53. reprelucrare - remedierea unui tratament la un anumit normativ dovedit In

urma unui control de calitate ca fiind neconform cu documentatia de aplicare;

2.54. retefa - ansamblu de specificatii - sortimente, cantitati, concentratiile

solutiilor care descriu materialele utilizate pentru o anumita operatiune - deratizare,

dezinfectie sau dezinsectie pentru un anumit tip de obiectiv;

2.55. subsol - totalitatea suprafetelor apartinand unor cladiri aflate sub nivelul

cotei zero a terenului.

2.56. suprafata construita - suprafata pe care se afla edificate construct!!.

111. Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune

Obiectul delegarii de gestiune Tl constituie activitatile de precolectare,

colectare, transport si depozitare a reziduurilor solide, cu exceptia

deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special de pe raza comunei

Sabaoani, care face parte din serviciul public local de gospodarie comunala, organizat,

coordonat, reglementat, condus, monitorizat sj controlat de autoritatea administratiei

publice locale.

11
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Activitatile serviciului public de salubrizare Tn comuna SabaoanijIi^ajisambltiFlgr,*1*/
uoVv^Sg.// AVJ

sunt: Va^
\£

a) precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea reziduurilor solide,

cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, la un

depozit de deseuri autorizat.

Aceasta activitate are ca scop evacuarea deseurilor precolectate de la toti

producatorii de deseuri, persoane juridice si persoane fizice, cu ajutorul utilajelor

specializate, §i transportul lor la eel mai apropiat depozit de deseuri care Tndeplineste

normele impuse de A.M. P.M.

Evacuarea deseurilor din punctele de precolectare consta Tn Tncarcarea,

transportul si depozitarea deseurilor de diverse naturi, aflate pe diferite amplasamente si

transportul acestora la un depozit autorizat.

b) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea Tn

functiune a acestora pe timp de polei sau de Tnghet.

Aceasta activitate este realizata de catre Serviciul de salubritate organizat Tn

cadrul Primariei comunei Sabaoani §i consta Tn efectuarea unor lucrari specifice de

Tndepartare a zapezii, ghetii §i combatere a poleiului Tn scopul asigurarii circulatiei

autovehiculelor §i persoanelor Tn conditii de siguranta. Pentru efectuarea acestui

complex de lucrari se Tntrebuinteaza mijioace mecanice specializate sau generale si

forta de munca.

c) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Dezinfectia, dezinsectia §i deratizarea se executa pentru recipientele si ma§inile

operatorului serviciului de salubritate, suprafetele spatiilor verzi, cimitire, scoli, gradinite,

Tn perioada aprilie - octombrie.

12



Beneficiarii serviciilor publice de salubrizare sunt:

- locuitorii comunei Sabaoani

- institutiile publice

- agentii economic!.

Consiliul Local a decis delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a

comunei Sabaoani prin contract de concesiune.

Concesionarea activitatii de salubrizare se intentioneaza a se face etapizat, prin

organizarea de licitatii publice, hotarate de autoritatea publica locala.

O data cu semnarea contractelor de concesionare a serviciului public de

salubrizare va Tncepe §i actiunea de Tncasare a contravalorii serviciului de salubrizare

menajera prestat pentru populatie.

Serviciul public de salubrizare, este definit, conform Hotararii Guvernului

nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare s,i functionare a

serviciilor publice de salubrizare.

Serviciul public de salubrizare oferit spre concesionare de catre Consiliul Local al

comunei Sabaoani, cuprinde urmatoarele activitati: precolectarea, colectarea, transportul

§i depozitarea reziduurilor solide, cu exceptia celor toxice, periculoase §i a celor cu

regim special;

Activitatile mentionate mai sus vor putea fi realizate pe baza contractelor

Tncheiate de catre operatorul de salubrizare cu Consiliul Local comunal si agentii

economici.

Prin concesionarea serviciilor de salubrizare, etapizat, Consiliul Local al comunei

Sabaoani are ca obiectiv Tmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin:

a) promovarea calitatii §i eficientei acestor servicii;

13



dezvoltarea durabila a serviciilor;

c) protectia mediului Tnconjurator.

IV. Localizare serviciului public ce urmeaza a fi concesionat prin licitatie

Comuna Sabaoani este localizata la 13 km fata de municipiul Roman (cu care se

Tnvecineaza la sud), ocupa o suprafata de 3.337 ha si se tnvecineaza cu localitatile:

- Tamaseni - Izvoare (la est)

- Mircesti (la nord)

- Gheraesti (la vest)

Comuna Sabaoani are o populatie de 11.127 locuitori (3.900 gospodarii), fiind

cea mai mare comuna din Romania si este formata din doua sate: satui Sabaoani si

satui Traian.

Institutiile publice si agentii economici existente pe raza comunei sunt:

Localitatea Institutiilpublice Agenti economici

Sabaoani • Sediul Primariei

• Politie

• Scoala cu 6 corpuri de

cladire

(gradinita+scoala+liceu)

- sala de sport la

dispozitia elevilor, cu

toate dotarile §i utilitatile

(apa, canal, gaz)

• Gradinita particulara

• Dispensar

• Posta

• 4 Biserici

In zona centru:

• sedii banci (BRD+CEC)

• cabinet medical

• camin cultural cu sala de spectacole

particulara

• biblioteca comunala

• 2 magazine

• 2 restaurante

• 4 baruri

• discoteca

• cabinet stomatologic in incinta

dispensarului
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Traian • Scoala

• Dispensar

• 1 Biserica

• Gradinita

• 2 cabinete stomatologii

• 2 farmacii

• 2 frizerii

• 6 mori

• 2 brutarii

• vulcanizare

In zona garii:

• statie de asfalt (sucursala a DRUPO

la§i) care m prezent nu lucreaza §j

este posibi! sa fie Tnchisa din cauza

lipsei avizelor

In zona castelului de apa (la E 85):

• 2 magazine/bar

• vulcanizare

In fostul sediu al CAP:

• doua fabric! de prelucrare a lemnului

(din care 1 Tnchisa si 1 functional^:

prelucrare lemn §i productie de

mobilier)

3 restaurante/baruri In centru

La nivelul comunei functioneaza:

- un bazar foarte mare, deschis 1 zi pe saptamana (sambata)

- o piata agroalimentara cu hala amenajata (apa curenta, faianta)

- 2 complexe pentru cresterea animalelor (SC SUINPROD SRL si SC ZOOSAB

SRL)

15



- un targ de animale Tnchis Tn prezent (posibil a fi Tnchis definitiv,

exista avize de functionare §i volumul tranzactiilor nu justifica i

obtinerea avizelor)

- 2 statii de benzina.

Situatia economica a comunei Sabaoani

Comuna Sabaoani are o populatie de 11.127 locuitori (3.900 gospodarii), fiind

cea mai mare comuna din Romania §i este formata din doua sate: satul Sabaoani si

satul Traian.

Venitul mediu lunar/ locuitor este de 1.090,26 RON.

Numarde someri la nivelul comunei: 128

Comuna Sabaoani este Tnfratita din anul 1995 cu comunitatea Lessay din Franta.

Tnfratirea s-a materializat Tn cei 10 ani prin vizite ale locuitorilor Tntre cele doua localitati,

donatii umanitare Tn bani, medicamente, Tmbracaminte, o masina pentru stingerea

incendiilor, aparatura medicala, masini agricole, schimburi culturale.

Situatia actuala a serviciului de salubrizare menajera §i directiile de

dezvoltare

Tn momentul de fata, deseurile menajere provenite de la populatie sunt colectate

de catre SC ROSSAL SRL Roman in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor

publice de salubrizare a comunei Sabaoani prin concesiune nr.47/ 29.10.2008, contract

care expira la data de 28.04.2013.

Cantitatea estimate a serviciilor de salubrizare este data de numarul

locuitorilor, al institutiilor publice si al societatilor comerciale din comuna Sabaoani.

Cantitatea estimate de deseuri este:

De la utilizatorii casnici: 0,1 mc/locuitor/luna de de§euri menajere, ceea ce

Jnseamna echivalentul a 13.352,4 me/an.
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De la institutii publice si agent! economic!: 1500 me/an de de\

cu de§eurile menajere.

V. Motivele care

salubrizare menajera

justifica realizarea delegarii gestiunii serviciului de

5.1. Motive de ordin legislativ

Legislatia Tn domeniul serviciilor publice de salubrizare, este reprezentata de:

Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala, cu modificarile

§i completarile ulterioare, care la art. 12 prevede urmatoarele: ,,Autoritatile administratiei

publice locale au competenta exclusiva cu privire la infiintarea, coordonarea,

monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de gospodarie comunala,

precum si la crearea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica

din infrastructura edilitara a unitatiloradministrativ-teritoriale..."

Hotararea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru

de organizare §i functionare a serviciilor publice de salubrizare care la: art.8. dispune

urmatoarele: Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea,

monitorizarea sj controlul functionarii serviciilor de salubrizare intra Tn atributiile

autoritatilor administratiei publice locale §i ale A.N.R.S.C., conform competentelor s.i

atributiilor stabilite de legislatia Tn vigoare pentru fiecare autoritate.

Totodata art. 9 al aceluiasj act normativ prevede ca pentru asigurarea dezvoltarii

durabile Tn domeniul salubrizarii, autoritatile administratiei publice locale stabilesc

strategia de dezvoltare sj functionare pe termen mediu §i lung a serviciilor de

salubrizare, tinand seama de documentatiile de urbanism s.i de programele de

dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ-teritoriale, de strategia §i de planul

national de gestionare a de§eurilor s. i a strategiei Romaniei Tn acest domeniu.

Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 cu modificarile §i completarile ulterioare

prevede urmatoarele:
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La art. 4: Serviciul public de salubrizare cuprinde urmatoarele acti

a) precolectarea, colectarea, transportul §i depozitarea

exceptia celor toxice, periculoase §i a celor cu regim special;

b) mfiintarea si administrarea depozitelor ecologice de reziduuri si producerea de

compost;

c) incinerarea sj producerea de energie termica;

d) maturatul, spalatul cailor publice, Tntretinerea spatiilor verzi si a parcurilor;

e) curatarea §i transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea Tn functiune a

acestora pe timp de polei sau de Tnghet;

f) preselectarea §i organizarea reciclarii de§eurilor;

g) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

La art. 10. - Relatiile dintre operatorii serviciilor de salubrizare si utilizatorii acestor

servicii se desfa§oara pe baze contractuale.

La art. 11. - (1) Gestiunea setviciilor de salubrizare se realizeaza m urmatoarele

modalitati:

a) gestiune directa;

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de salubrizare se face prin hotarare a

consiliilor locale saujudetene, dupa caz.

Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare se efectueaza In conditiile prevazute

de Hotararea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor §i a Contractului-

18
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cadru de delegare a gestiunii se/v/c/7/or publice de salubrizare a

concesiune care prevede urmatoarele:

La art. 4. - Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor se

face m conformitate cu legislatia In vigoare, Tn conditii de transparenta, impartialitate si

competitivitate, prin urmatoarele modalitati:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

La art. 5. - (1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca object

serviciul public de salubrizare a localitatilor.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor se face prin

licitatie publica deschisa, dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 3 alin. (3).

Aceste acte normative vin Tn completarea dispozitiilor Legii 326 din 28 iunie 2001

a serviciilor publice de gospodarie comunala, cu modificarile si completarile ulterioare si

a Ordonantei Guvernului nr. 87/30 august 2001 privind serviciile publice de salubrizare a

localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002 (cu modificarile si

completarile ulterioare), creand astfel posibilitatea ca administratiile publice locale sa

demareze demersurile pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a

localitatilor prin concesionarea acestora Tn urma unei licitatii publice deschise,

realizandu-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice si totodata un

control mai amanuntit, menit sa mareasca eficienta si sa scada pretul acestora.

Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de

administrare a domeniului public si privat de interes local, art. 5 stipuleaza ca

"Jnfiintarea, organizarea, coordonarea §i reglementarea serviciilor de administrare a

domeniului public §i privat constituie obligatia exclusiva a autoritatilor administrate!

publice locale, iar monitorizarea §i controlul functionarii §i gestionarii acestora intra m

atributiile §i responsabilitatea exclusiva ale acestor autoritati"
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Hotararea Guvernului nr. 433/2004 - Regulamentul cadru de drgahizare/s^
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functionare a serviciilor publice de salubrizare stipuleaza urmatoarele: A|
e vV^,

Art. 8. - Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea,

monitorizarea §i controlul functional serviciilor de salubrizare intra Tn atributiile

autoritatilor administratiei publice locale sj ale A.N.R.S.C., conform competentelor §i

atributiilor stabilite de legislatia Tn vigoare pentru fiecare autoritate.

Art. 9. - Pentru asigurarea dezvoltarii durabile Tn domeniul salubrizarii, autoritatile

administratiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare §i functionare pe termen

mediu si lung a serviciilor de salubrizare, tinand seama de documentatiile de urbanism

§i de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ teritoriale, de

strategia sj de planul national de gestionare a deseurilor §i a planului de strategic a

Romaniei Tn acest domeniu.

Art. 10. - Relatiile dintre operatorii serviciilor de salubrizare §i utilizatorii acestor

servicii se desfaf oara pe baze contractual.

Art. 11. - (1) Gestiunea serviciilor de salubrizare se realizeaza Tn urmatoarele

modalitati:

a) gestiune directa;

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de salubrizare se face prin hotarare a

consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Motive de ordin economico-financiar

Avandu-se Tn vedere faptul ca gestionarea directa a serviciilor de salubritate de

catre Consiliul Local al comunei Sabaoani ar presupune o serie importanta de cheltuieili,

dintre care sunt de amintit, Tn principal:
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• achizitia de utilaje spepifice (autogunoiere compactoare,

tractoare cu remorca,);

• obtinerea autorizatiilor necesare functional"!! acestora;

• angajarea fortei de munca corespunzatoare desfasurarii activitatii;

• cheltuieli aferente submchirierii de spatiu In cadrul depozitului de deseuri

al municipiului Roman;

este de preferat recurgerea la delegarea gestiunii asupra acestor servicii.

Argumentele care stau la baza concesionarii prin licitatie publica a serviciului de

salubrizare menajera sunt prezentate mai jos:

a) Conform contractului Tncheiat de Primaria cu operatorul serviciilor publice

de salubrizare, Primariei comunei Sabaoani ii va reveni o parte din profitul realizat de

societatea care presteaza acest serviciu public

b) De asemenea prin plata de catre operator a sumelor stabilite ca redeventa,

conform contractului de concesiune ce se va Tncheia, nu se vor mai asigura de la

bugetul local sumele necesare pentru dezvoltarea si modernizare infrastructurii

sistemului;

c) Personalul si organizarea operatorului de salubrizare.

Conform criteriilor de selectie, ofertantii vor primi puncte la evaluare pentru

angajarea fortei de munca pe plan local. Aceasta Tnseamna ca operatorul de salubrizare

este Tncurajat sa angajeze personal calificat sj necalificat pe plan local, ceea ce va duce la

scaderea numarului de §omeri §i, implicit, la o crestere a puterii de cumparare Tn comuna;

d) Prin realizarea de licitatie publica deschisa se va putea obtine selectarea unui

operator care sa ofere raportul optim Tntre pret (mic) si calitate (ridicata) a serviciilor.

Motive legate de protectia mediului

a) Dotarea cu utilaje noi si performante impusa de criteriile de selectie a ofertelor

va duce la realizarea unui nivel scazut de poluare a comunei. Astfel, viitorul operator de

21



salubrizare va trebui sa faca dovaqja detinerii unui numar suficient de ma$tm

performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridic

b) Criteriile de selectie vor favoriza ofertantii care detin certificarea sistemului de

management al calitatii conform ISO 9001, certificarea sistemului de management al

mediului conform ISO 14001 si certificarea sistemului de management al securitatii

ocupationale conform OH SAS 18001, ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii

serviciilor oferite §i a protejarii mediului.

Motive de ordin social

Datorita faptului ca toti locuitorii comunei Sabaoani vor fi obligati sa Tncheie

contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, toate persoanele fizice vor beneficia

de serviciile de salubrizare menajera.

Acest lucru va avea un impact foarte mare asupra starii de sanatate a populatiei,

Tntrucat depozitarile de de§euri care nu erau colectate pana in prezent constituiau

focare de infectii si raspandire a bolilor contagioase (mai ales prin intermediul tantarilor

si rozatoarelor).

Prin cre§terea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locala va beneficia de o

Tmbunatatire a calitatii mediului §i implicit a sanatatii populatiei.

In continuare se vor detalia nevoile principalelor grupuri de interes fata de

serviciile de salubrizare menajera, modul m care se realizeaza salubrizarea Tn prezent,

principalele probleme si nemultumiri ale cetatenilor fata de prestarea acestor servicii Tn

prezent.

Identificarea nevoilor de salubrizare

Grupuri de interes (Stakeholders)

Grupurile interesate, beneficiari ai serviciilor de salubrizare menajera Tn comuna

Sabaoani sunt:
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Utilizatori Casnici persoane fizice, locuitori ai comunei, care vor

serviciile de salubrizare menajera ca urmare a introduce™ obligativitatii

locuitorii comunei de a achita contravaloarea serviciilor de saiubrizare menajera.

Agent! economic'! care TSJ desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Sabaoani.

Institutii publice cu sedii sau filiale Tn comuna Sabaoani, care, conform legii, se

afla sub administrarea Consiliului Local: gradinite, scoli, dispensare, etc. - vor beneficia

de serviciile de salubrizare menajera In urma Tncheierii contractului de delegare a

gestiunii dintre Primaria Sabaoani sj operatorul de salubrizare.

Celelalte institutii si agentii economici vor Tncheia contracte cu operatorul de

salubrizare menajera pentru colectarea sj transportul deseurilor menajere.

Primaria Comunei Sabaoani - care are ca obiectiv realizarea unui serviciu de

salubrizare de calitate de catre operatorii de salubrizare.

Prestatorii de servicii de salubrizare menajera - au ca obiectiv obtinerea de

profit Tn schimbul serviciilor oferite

Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii

populatiei:

Garda de Mediu - printre atributiile careia se numara urmarirea §i controlul

aplicarii de catre persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea

deseurilor §i recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sanctiuni

contraventionale pentru Tncalcarile prevederilor actelor normative Tn domeniul protectiei

mediului.

Agentia de Protectie a Mediului - Neamt - printre atributiile careia se regasesc

coordonarea §i urmarirea stadiului de Tndeplinire a obiectivelor din strategia de

gestionare a deseurilor, colaborand cu autoritatile publice locale Tn vederea

implementarii Planului judetean de gestionare a de§eurilor. Totodata, realizeaza

inspectii la agentii economici generator! de deseuri §i detinatori de substante chimice
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periculoase

Directia de Sanatate Publica - Neamt, are ca scop realizarea controluluTde

stat al respectarii conditiilor igienico-sanitare prevazute de reglementarile legale Tn

domeniul sanatatii publice.

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de

Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C. are ca atributii: pregatirea pietei serviciilor

publice de gospodarie comunala pentru intrarea pe piata comunitara; promovarea

concurentei si a unei privatizari controlate pe piata serviciilor publice comunale;

Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders)

In general, de§eurile municipale, de§eurile stradale sj cele industrial se numara

printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact sj rise

pentru mediu s, i sanatatea publica.

Principalele forme de impact §i rise determinate de de§eurile municipale, stradale

§i industriale, Tn ordinea Tn care sunt percepute de populatie, sunt:

- modificari de peisaj §i disconfort vizual

- poluarea aerului

- poluarea ape/or de suprafata - m cazul depozitarii de§eurilor m apropierea

raurilor (pe malul acestora)

- poluarea panzei de ape freatice - prin infiltratii de substante daunatoare

rezultate din reactlile chlmice ce au loc In depozitele ilegale, mal ales la temperaturi

ridicate

- modificari ale fertilitatii solurilor §i ale compozitiei biocenozelor pe terenurile

Jnvecinate, m cazul depozitarii neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate Tn realizarea activitatii de salubrizare
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urmeaza.

a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare menajera

- sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat si poluat din cauza neridicarii deseurilor

si a incinerarii acestora

- sa nu fie deranjati de mirosul §i disconfortul vizual create ca urmare a depozitarii

deseurilor Tn locuri neamenajate

- sa nu se Tmbolnaveasca din cauza focarelor de infectie si de raspandire a bolilor

contagioase, care se formeaza Tn urma acumularilor de deseuri comunale

- sa beneficieze de servicii de calitate superioara pentru un pret cat mai scazut

- sa beneficieze de servicii adiacente colectarii si transportarii deseurilor, precum:

curatarea §i dezinfectarea pubelelor, amenajarea §i curatarea spatiilor pe care sunt

amplasate pubelele si containerele de colectare a deseurilor

b) Primaria Sabaoani are ca obiective/nevoi:

- Tmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si

eficientei serviciilor publice de salubrizare

- cresterea calitatii vietii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de

piata, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile

pentru comunitatea locala

- dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protectia mediului

Tnconjurator

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel meat sa satisfaca nevoile

populatiei, ale institutiilor publice §i agentilor economiei
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- realizarea serviciului de salubrizare menajera de calitate,

V
Tntreaga suprafata a comunei Sabaoani.

c) Prestatorii de Servicii de Salubrizare:

- realizarea unui profit In urma prestarii serviciilor de salubrizare

d) Institutii ale Statului

Toate institutiile mentionate mai sus: Garda de Mediu, Agentia de Protectie a

Mediului Neamt, Directia de Sanatate Publica Neamt, Autoritatea Nationals de

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C. sunt

interesate de:

- Tmbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui climat de igiena

protejarea mediului Tnconjurator;

- Tnlaturarea surselor de poluare a aerului §i apelor provenite de la depozitele de

de§euri;

- protectia starii de sanatate a locuitorilor comunei Sabaoani;

- realizarea unui management al de§eurilor performant, care sa poata mdeplini

conditiile impuse de legislatia romaneasca §i de directivele europene Tn domeniul

mediului.

Beneficiile concesionarii:

Situatia viitoare (Tn urma concesionarii)

1. Costul serviciilor

Primaria va introduce obligativitate pentru toti locuitorii comunei sa plateasca

contravaloarea serviciilor de salubrizare menajera de care vor beneficia. In plus, prin

....... realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine raportui optim pret/ calitate.
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2. Calitatea serviciilor v$
In contractul de concesionare a serviciilor se vor stabili criterii de fjejrf

care vor Tnlesni evaluarea de catre Primaria comunei Sabaoani a calitatii serviciilor

realizate. Tntrucat plata contravalorii serviciilor de salubritate va fi obligatorie pentru

toti locuitorii comunei, se va da primariei posibilitatea de a realiza controlul si

monitorizarea stricta a calitatii serviciului. Pentru asigurarea calitatii serviciilor, vor fi

apreciati suplimentar ofertantii care au certificare ISO 9001, ISO 14001 si OH SAS

18001.

3. Dotarile tehnice

Prin criteriile de selectie a ofertelor sunt favorizati ofertantii care ofera pentru

salubrizare un numar cat mai mare de masini §i utilaje performante, dar si dotarea cu

recipiente ecologice de colectare a de§eurilor. Dotarile performante, alaturi de

obligativitatea tuturor cetatenilor de a plati contravaloarea serviciilor prestate de

operator, beneficiind implicit de serviciile de salubrizare menajera, vor avea un impact

foarte important asupra starii de sanatate a populatiei, deseurile care nu erau colectate

reprezentand focare de infectie si de raspandire a bolilor contagioase.

4. Respectarea conditiilor contractuale

Prin contractul de concesiune al serviciilor de salubrizare menajera va fi

stipulata obligativitatea operatorului de a ridica deseurile de la beneficiari cu

frecventele stabilite in contract. Nerespectarea acestei obligativitati va duce la

penalizari si chiar la rezilierea contractului.

5. Cantitatea serviciilor

Prin introducerea obligatiei pe care toti locuitorii comunei Sabaoani si agentii

economici o vor avea de a Tncheia contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare

si de a plati aceste servicii, fiecare cetatean al comunei va beneficia de serviciile de

salubrizare menajera.
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Alte beneficii ale concesionarii serviciilor de salubrizare menajera constau

in:

- Plata de catre concesionar a unei valori cu titlu de redeventa;

-Conform contractului ce va fi Tncheiat de Primaria comunei Sabaoani cu

societatea ce va presta serviciul de salubrizare, operatorii serviciilor de salubrizare

menajera vor avea obligatia sa colecteze deseurile menajere de la populatie, institutii si

societati comerciale si sa le transporte la depozit;

- Conform legislatiei privind bugetele locale, veniturile obtinute din redeventa vor

putea fi folosite pentru dezvoltarea serviciului de salubrizare;

- Prin concesionarea serviciului public de salubrizare menajera vor fi create

conditiile pentru cresteri intensive ale serviciului, prin cresterea calitatii lui si de

asemenea pentru cresteri extensive ale salubrizarii menajere, prin obligativitatea tuturor

cetatenilor de a plati contravaloarea serviciilor de salubrizare de care beneficiaza pe

baza de contract.

VI. Investitiile necesare

Pentru Tmbunatatirea calitatii serviciilor de salubrizare menajera, Primaria

Sabaoani ar trebui sa faca investitii pentru:

1. Investitii in infrastructura pentru colectarea deseurilor.

Vor trebui realizate platforme amenajate pentru amplasarea eurocontainerelor.

Se estimeaza ca sunt necesare 36 platforme, care sa permita fiecare amplasarea a cate

4 eurocontainere de 1,1 m.c. Costul amenajarii unei platforme este de cca. 1000 EURO.
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2. Realizarea unei campanij de informare §i educare a
. v -

de a sensibiliza populatia la problemele de mediu legate de depozitarea de§eurilor

solide, de a motiva cetatenii sa nu depoziteze de§euri Tn locuri neamenajate si sa reduca

cantitatea totala de de§euri generate.

Aceasta campanie trebuie sa fie finantata cu fonduri provenind de la Primaria

comunei Sabaoani, In proportie de 50% si de la concesionarul serviciilor de salubrizare

menajera, In aceeasi proportie de 50%.

3. fnfiintarea unei linii telefonice gratuite la care orice cetatean sa poata

reclama o depozitare clandestine, Tn special a depozitelor de deseuri rezultate din

construct!!.

4. Stabilirea de norme §i programe de urmarire a aplicarii masurii privind

obligativitatea tuturor agentilor economic! care Tsi desfa§oara activitatea Tn Comuna

Sabaoani de a avea Tncheiate contracte cu operatorii de salubrizare menajera pentru

colectarea §i transportul des.eurilor menajere, pentru a prim! autorizarea Primariei.

Institutiile publice care, conform legii, se afla sub administrarea Consiliului Local:

gradinite, scoli, licee, dispensare, etc., vor beneficia de aceste servicii Tn urma Tncheierii

contractului de concesiune cu operatorul de salubrizare.

5. Introducerea unui sistem de facilitare a colectarii §i depozitarii de§eurilor

periculoase de la populatie: anvelope, acumulatori, baterii de acumulatori, uleiuri

uzate, medicamente vechi etc. In prezent nu exists o solutie pentru colectarea acestora,

ele fiind depozitate Tn acela§! loc cu de§eurile solide.

VII. Procedura de delegare a gestiunii

Intrucat la data de 28.04.2013 va expira contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de salubrizare a comunei Sabaoani nr.47 din 29.10.2008, incheiat

intre PRIMARIA COMUNEI SABAOANI si SC ROSSAL SRL Roman, Primaria Comunei

Sabaoani va lua Tn considerare, Tn baza Hotararii Guvernului nr. 955/2004, a Hotararea

29



Guvernului nr. 433/2004 §i a Hotararii Guvernului nr. 346/2004, delegareak

publice de salubrizare prin contract de concesiune.

Delegarea serviciilor de salubrizare se va face conform Hotararii Guvernului

nr. 346/18.03.2004, care indica sj etapele care trebuie realizate dupa cum urmeaza.

Etapa 1 - aprobarea Studiului de fundamentare, a Regulamentului privind

delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare si a Caietului de sarcini de catre

Consiliul Local al Comunei Sabaoani;

Etapa 2 - publicarea Tn Monitorul Oficial, Tntr-un cotidian national §i unul local

precum si Tn alte mijloace mass-media a anuntului de organizare a licitatiei deschise

pentru concesionarea serviciului public de salubrizare prin contract de concesiune.

Etapa 3 - organizarea si desfas,urarea licitatiei deschise §i evaluarea ofertelor.

Etapa 4 - semnarea contractului de concesiune cu eel mai bun ofertant.

VIII. Durata estimate a contractului si redeventa

Durata estimata a contractului este de 4 ani fara posibilitatea de prelungire a

acesteia. Avand in vedere implementarea proiectului "Sistem integrat de gestionare a

deseurilor la nivelul judetului Neamt" , contractul de delegare a serviciului de

salubrizare va contine o clauza potrivit careia acesta va inceta la data intrarii in functiune

a acestui project.

Redeventa va fi egala cu 2% din valoarea cifrei de afaceri realizata de

concesionar pentru activitatile din cadrul contractului de concesiune.

IX. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de Incheiere a

contractului

Termenul propus pentru mcheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului

de salubrizare menajera, prin mcheierea contractului de concesiune cu operatorul
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serviciului de salubrizare menajera e,ste de 28.04.2013.

Intocmit,

Viceprimar,
Ing. AntocMosif

Sef Birou Financiar-Contabil,
EC. Macinca Claudiu

Responsabil achizitii publice,
EC. Colta Daniela
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Matricea de repartitie a riscurilor

Categoria de rise | Descriere Consecinte Eliminare

Riscuri de amylasament

I Structure existenta
(modernizari)

Conditii de
amplasament

jAprob•an

Structurile existente
sunt inadecvate pentru
a adapta dezvoltarea

Conditii de sol
neprevazut de grele

Nu pot fi obtinute
toate aprobarile
necesare sau pot fi
obtinute cu
conditionari
neprevazute

Majorarea costurilorj
si timpului necesarj
pentru realizarea:
proiectului

Grad de probabilitate: Extrem de redus

Masuri:
Concedentul va lua demersurile necesare pentru
trecerea in proprietatea publica a terenurilor
limitrofe ce se afla momentan in proprietatea sa
privata. Concesionarul va folosi spatiul pus la
dispozitie in conditii de eficienta maxima pentru a
asigura disponibilul de teren pentru viitoare
extinderi §i modernizari in limita de impact 0
asupra costurilor si timpului necesar pentru
realizarea proiectelor. Eventualele costuri
suplimentare directe sau indirecte vor fi suportate
de concesionar.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent - Comuna Sabaoani
0% Concesionar

Maj orarea co sturil or
si timpului necesar
pentru realizarea
proiectului

Intarzieri in
inceperea proiectului
sau in finalizarea lui
si cresterea costurilor
aferente realizarii
proiectului

Grad de probabilitate: Inexistent

Masuri:
Concedentul va asigura un excedent de teren
pentru a coriTracara eventualele conditii de sol
neprevazute.
Concesionarul va efectua cu eel putin 1 an inainte
studii geologice pentru a determina daca terenu]
este propice dezvoltarii si modernizarii
serviciului.
Eventualele costuri suplimentare directe sau
indirecte \or fi suportate de concesionar.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent-Comuna Sabaoani
0% Concesionar
Grad de probabilitate: Extrem de redus

Masuri:
Concedentul va acorda concesionarului, prm
viitorul contract, un termen de grade de 1 luna
pentru identificarea aprobarilor si licentelor
necesare inceperii operarii. Mai mult, concedentul
va efectua o analiza a tuturor aprobarilor si
licentelor necesare si va intocmi documentatia de
licitatie de a«a natura incat operatorul selectat sa
nu se afle in imposibilitatea obtinerii aprobarilor
si licentelor necesare. in cazul lucrarilor de
modernizare si dezvoltare a serviciului se vor
prevedea clauze contractuale prin care operatoru!



Curatare sj
viabilizare

Titlul de
proprietate

Mostenire
culturala

Mediu(l)

Mediu (2)

Pregatirea terenului
are ca rezultat un cost
mult mai mare decat
eel anticipat si
necesita un timp cu
mult peste termenii
contractuali

Majorarea costurilor
si timpului necesar
pentru realizarea
proiectului

va fi obligat sa faca o analiza- completa
aprobarilor necesare cu fy\ luni \ iteinte,
inceperea lucrarilor.

Repartitia Riscurilor:
25% Concedent - Comuna Sabaoani
75% Concesionar

Cre§terea costurilor si Majorarea costurilor
timpului necesar s. i timpului necesar
pentru achizitia de pentru realizarea
terenuri de la proiectului
proprietari si/sau
pentru acordarea
dreptului de utilizare a
terenurilor

Cre§terea costurilor §i
a timpului necesar ca
rezultat al unor
descoperiri
arheologice si/sau de
patrimoniu national

Majorarea costurilor
si timpului necesar
pentru realizarea
proiectului

Amplasamentele
pentru proiect
prezinta un grad de
contaminare
necunoscut

Pe parcursul
implementarii
proiectului se produc
contaminari ale
proprietatilor
adiacente cu efect

Majorarea costurilor
si timpului necesar
pentru realizarea
proiectului

Costuri de
decontaminare

Grad de probabilitate: Mediu

Masuri:
Pentru inceperea operarii, acest rise a fost deja
eliminat. Pentru lucrarile de modernizare si
dezvoltare, Concedentul va asigura un excedent
de teren pentru a contracara eventualele conditii
nefavorabile de pregatire a terenului facand
posibila alegerea amplasamentului eel mai
favorabil.
Se vor prevedea clauze contractuale prin care
operatorul va fi obligat sa faca o analiza completa
a aprobarilor necesare cu 6 luni inainte de
inceperea lucrarilor.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent - Comuna Sabaoani
0% Concesionar
Grad de probabilitate: Inexistent
Pentru inceperea operarii, dar si pentru lucrarile
de modernizare §i dezvoltare, titlurile de
proprietate au fost obtinute de catre concedent.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent-Comuna Sabaoani
0% Concesionar
Grad de probabilitate: Inexistent
Terenurile necesare atat pentru inceperea operarii
cat §i pentru lucrarile de modernizare §i
dezvoltare au fost investigate, neprezentand
vestigii arheologice de nici o natura.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent - Comuna Sabaoani

0% Concesionar

Grad de probabilitate: Inexistent
Amplasamentele au un grad de contaminare
cunoscut.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent- Comuna Sabaoani
0% Concesionar

Grad de probabilitate: Extrem de redus

Masuri:
Concesionarul va fi total responsabil de
modalitatile de operare si, implicit de eventualele
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asupra proprietafilor
puse la dispozitia
proiectului

jDisponibilitatea
amplasamentului

Accesul la un anumit
amplasament nu poate
fi negociat cu
proprietarul acestuia

costuri de decontaminate.
Concedentul prevede clauze con
pentru aceste situatii.

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Intarziere in
implementare si
majorare de costuri

Grad de probabilitate: Inexistent
Amplasamentele sunt detinute de concedent.

Repartitia Riscurilor:
100% Concedent - Comuna Sabaoani
0% Concesionar

Riscuri de proiectare, constructie si receptie a lucrarilor proiectului

JProiectare

Constructie

Proiecrul facilitatii nu
permite efectuarea
prestatiilor la costul
anticipat

Aparitia unui
eveniment pe durata
constructiei,
eveniment care
conduce la
imposibilitatea
finalizarii acesteia in
termenul anticipat §i
la costul estimat

Crestere pe termeni
lung a costurilor Pentru
suplimentare sau
imposibilitatea
asigurarii prestatiilor
pe termen lung

Intarziere in
implementare si
majorare de costuri

Grad de probabilitate: Redus
inceperea operarii, acest rise este

inexistent.

Masuri:
Pentru lucrarile de dezvoltare §i modernizare,
clauze contractuale exprese privind necesitatea
aprobarii de catre concedent a proiectelor vor fi
incluse. In eventualitatea in care aceste costuri
totusi vor exista, se va trece la modificarea
contractului prin act aditional pentru restabilirea
echilibrului contractual in masura in care nu se
aduce atingere durabilitatii serviciului. In cazul in
care aceste masuri nu sunt suflciente, costurile se
vor suporta de catre Concesionar trecandu-se la
modificarea duratei contractului in baza Legii
101/2006, art. 14 alin.(2) sau la ajustarea tarifelor
pentru amortizarea acestor costuri.

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Grad de probabilitate: Mediu
Pentru inceperea operarii acest rise este
inexistent.

Masuri:
Pentru lucrarile de dezvoltare §i modernizare,
clauze contractuale exprese privind necesitate
aprobarii de catre concedent a fazelor de
constructie vor fi incluse. In eventualitatea in care
aceste costuri totusi vor exista se va trece la
modificarea contractului prin act aditional pentru
restabilirea echilibrului contractual m masura in
care nu se aduce atingere durabilitatii serviciului
In cazul in care aceste masuri nu sunt suflciente,
costurile se vor suporta de catre Concesionar
trecandu-se la modificarea duratei contractului in
baza Legii 101/2006, art. 14 alin.(2) sau 1



Receptie investitie Riscul este atat fizic,
cat si operational §i se
refera la intarzierea
efectuarii receptiei
investitiei

aortizarea acestcvt \% \
ajustarea tarifelor pentru
costuri.

\\ '~-f
f*\ h"

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani. *
100% Concesionar

Consecinte pentru
ambii parteneri.

Grad de probabilitate:
Mediu
Pentru inceperea operarii, acest rise este
inexistent.

Masuri
Clauze contractuale exprese vor fi prevazute
privind receptia lucrarilor de investitii in
conformitate cu HG 247/1994. Eventualele
intarzieri cat si costurile indirecte vor fi suportate
de catre concesionar trecandu-se la modificarea
duratei contractului in baza Legii 101/2006, art.
14 alin.(2) sau la ajustarea tarifelor pentru
amortizarea acestor costuri.

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Finantator si finantare

Dobanzi pe
parcursul
investitiei

Dobanzile aplicabile
se schimba,
modificand parametrii
fmanciari ai ofertei

Finantator
incapabil

Concesionarul devine
insolvabil sau
efectuarea prestatiilor
necesita o finantare
mai mare decat cea
estimata de
Concesionar

Cres.terea/scaderea
costurilor proiectului.

Grad de probabilitate: Mare

Masuri
Concedentul prevede clauze contractuale privind
scaderea sau cresterea costurilor. Astfel, in cazul
in care costurile vor scadea, tarifele operatorului
se vor reduce, iar daca costurile vor create se va
trece la modificarea duratei contractului in baza
Legii 101/2006, art. 14 alin.(2) sau la ajustarea
tarifelor pentru amortizarea acestor costuri.
Prevederi contractuale exprese vor fi introduse in
contract.

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent- Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Nerealizarea
prestatiilor solicitate
de Concedent §i
pierderi pentru
participantii la
investitie

Grad de probabilitate: Mare
Pentru inceperea operarii, acest rise este
inexistent.

Masuri
In cazul in care operatorul devine insolvabil
contractul se va rezilia iar concedentul va trece h
organizarea unei noi licitatii. Pana la identiflcarea
unui nou operator se va asigura permanenta si
durabilitatea serviciului prin forma de gestiune
directa. Documentatia de licitatie va fi intocmita
de a§a natura incat operatorul identificat sa fie

W
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solvabil;

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna
100% Concesionar

Finantare
indisponibila

Concesionarul nu
poate asigura
resursele financiare §i
de capital atunci cand
trebuie si in
cuantumuri suficiente

Lipsa fmantarii
pentru continuarea
sau finalizarea
investitiei

Grad de probabilitate: Redus
Pentru inceperea operarii acest rise este
inexistent.

Masuri:
Concedentul va analiza cu mare atentie
angajamentele financiare ale Concesionarului si
concordanta cu programarea investitiei. In cazul
in care acest rise se va materializa, concedentul
va rezilia contractul, va finaliza investitia cu
fonduri provenite din fondul IID, va organiza o
noua licitatie si va asigura continuitatea
serviciului prin forma de gestiune directa

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Modificari de taxe Pe parcursul
proiectului, regimul
de impozitare general
se schimba in
defavoarea
Concesionarului

Impact negativ
asupra veniturilor
financiare ale
Concesionarul

Grad de probabilitate: Mare
Pentru inceperea operarii, acest rise este
inexistent.Taxele locale se aproba de catre
concedent si acesta, la eventualele modificari, va
lua in considerare §i situatia concreta
Concesionarului

Masuri
In cazul in care taxele §i impozitele nationale vor
suferi modificari, concedentul va incerca
contracararea acestor costuri suplimentare prin
reducerea taxelor locale. In cazul in care
masurile mentionate anterior nu sunt suficiente,
concedentul va modifica durata contractului
pentru amortizarea acestor costuri in baza Legii
101/2006 art. 14 sau la ajustarea tarifelor

Repartitia Riscurilor:
25% Concedent - Comuna Sabaoani
75% Concesionar

Finantare
suplimentara

Datorita schimbarilor
de legislate, de
politica sau de alta
natura, sunt necesare
finantari suplimentare
pentru reconstructie,
modificare, re-
echipare, etc.

Concesionarul nu
poate suporta
financial consecintele
schimbarilor

Grad de probabilitate: Mediu
Concesionarul, prin fondul special de reinnoire pe
care il va alimenta periodic in baza legi:
101/2006, va suporta aceste costuri. Concedentul
va participa cu fonduri din contul IID pentru
completa investitiile Concesionarului. Eventualele
costuri suplimentare vor fi suportate de
Concesionar trecandu-se la amortizarea acestor
costuri prin modificarea duratei contractului in
baza Legii 101 /2006 sau la ajustarea tarifelor

Repartitia Riscurilor:
50% Concedent - Comuna Sabaoani



iProfiruri de
irefinantare

Finalizarea investitiei
se face la un cost mai
mic decat eel initial

Schimbare profitabila
in fmantarea
proiectului

50% Concesionar
Grad de probabilitate: redus
Concedentul va include clauze in contractul
dintre parti care vor stipula ca sumele neutilizate
pentru investitii vor fi redirectionate catre alte
investitii in cadrul aceluia§i contract. Astfel
sumele suplimentare vor fi directionate catre
contul special de reinnoire §i vor contribui la
durabilitatea proiectului.

Repartitia Riscurilor:
50% Concedent - Comuna Sabaoani
50% Concesionar

Resurse la intrare

Intretinere si
reparare

Resursele necesare
pentru operare costs
mai mult decat
estimarile initiate, nu
au calitate
corespunzatoare sau
sunt indisponibile in
cantitatile necesare

Cresteri de cost si, in
unele cazuri, efecte
negative asupra
calitatii prestatiilor
efectuate

Schimbarea
cerintelor
Concedentului in
afara limitelor
agreate prin
contract

Calitatea proiectarii
§i/sau a lucrarilor este
necorespunzatoare
avand ca rezultat
cresterea peste
anticipari a costurilor
de intretinere si
reparatii

Grad de probabilitate: Mediu
Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte
de furnizare pe termen lung cu clauze specifice
privind asigurarea calitatii furniturilor.
Concedentul va proceda la renegocierea balantei
contractual prin modificarea duratei contractului
in baza Legii 101/2006 sau la ajustarea tarifelor.
Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Concedentul schimba
cerintele dupa
semnarea contractului

Cresterea costului cu
efecte negative
asupra prestatiilor
efectuate

Schimbarea
cerintelor pe timpul
realizarii investitiei
conduce la
modificarea
proiectului iar dupa
receptie la cresterea
costurilor de capital

Grad de probabilitate: Redus

Masuri:
Pentru lucrarile de dezvoltare si modernizare
clauze contractual exprese privind necesitatea
aprobarii de catre concedent a fazelor de
construcfie vor fi incluse. In eventualitatea in care
aceste costuri totusi vor exista se va trece la
modificarea contractului prin act aditional pentru
restabilirea echilibrului contractual in masura in
care nu se aduce atingere durabilitatii serviciului.
fn cazul in care aceste masuri nu sunt suficiente
costurile se vor suporta de catre Concesionar
trecandu-se la modificarea duratei contractului in
baza Legii 101/2006, art. 14 alin.(2) pentru
amortizarea acestor costuri sau la ajustarea
tarifelor

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Grad de probabilitate: Mare
Concedentul se va obliga prin contract sa nu
aduca modificari ce ar putea genera costuri
suplimentare.

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar



Operare

Solutii tehnice
vechi sau
inadecvate

Inrautatirea
conditiilor
economice
generale

Schimbari
competitive

Concesionarul nu
corespunde fmanciar
sau nu poate efecrua
prestatiile conform
contractului

Imposibilitatea
efectuarii prestatiilor.

Solutiile tehnice
propuse nu sunt
corespunzatoare din
punct de vedere
tehnologic pentru a
asigura realizarea
proiectului

Venitul
Concesionarului
scade sub datele de
inchidere financiara a
proiectului avand ca
rezultat pierderi.
Concedentul nu
primeste prestatiile
solicitate

Grad de probabilitate: Medii «

Masuri ''f:, ,7"^^
En cazul in care operatorul devine incapabil de
respectarea indicatorilor de operare, contractul se
va rezilia iar concedentul va trece la organizarea
unei noi licitatii. Pana la identificarea unui nou
operator se va asigura permanenta §i durabilitatea
serviciului prin forma de gestiune directa.
Documentatia de licitatie va fi intocmita de asa
natura incat operatorul identificat sa corespunda
fmanciar; cerandu-se garantii fmanciare de natura
liniilor de credit exprese pentru acest contract atat
pentru operare dar si pentru investitii.

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Grad de probabilitate: Redus

Masuri
In cazul in care operatorul devine incapabil de
respectarea indicatorilor de operare, contractul se
va rezilia, iar concedentul va trece la organizare
unei noi licitatii. Pana la identificarea unui nou
operator se va asigura permanenta si durabilitatea
serviciului prin forma de gestiune directa.
Documentatia de licitatie va fi intocmita de a§£
natura incat operatorul identificat sa corespunds
tehnic;

Repartitia Riscurilor:
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

jCompetitie

Producerea unor
schimbari
fundamentale si
neasteptate in
conditiile economice
generale, care conduc
la reducerea cererii
pentru prestatiile
contractate

Venituri sub
proiectiile fmanciare
anterioare

Grad de probabilitate: Inexistent

Conform legislatiei specifice serviciului de
salubrizare, atat persoanele fizice cat si juridice
sunt obligate sa incheie contracte de prestar
servicii cu operatorul de colectare, iar acesta are
obligatia de a livra aceste deseuri catre operatoru
de depozitare.

O alta investitie, deja
existenta, este extinsa,
imbunatatita sau re-
tarifata, astfel incat
competitia in
domeniul prestatiilor
efectuate conform
contractului creste

Venituri sub
proiectiile fmanciare
anterioare ca urmare
a reducerii preturilor
si/sau a reducerii
cererii, datorita
concurentei

Grad de probabilitate: Inexistent

Concesionarul define monopolul in zona de
operare

Aparitia pe piata a Venituri sub jGrad de probabilitate:



Schimbari
demografice

concurentilor in
domeniul prestatiilor
efectuate, conform
contractului, de
Concesionar

O schimbare
demografica sau
socio-economice
jafecteaza cererea

I
Inflatia

i

pentru prestatiile
contractate

Valoarea pietilor in
timp este diminuata
de inflatie

proiectiile financiare
anterioare ca urmare
a reducerii preturilor
§i/sau a reducerii
cererii, datorita
concurentei

Venituri sub
proiectiile financiare
anterioare

Diminuarea in
termeni reali a
veniturilor din
proiect

— — - — -
Inexistent fM

"\ .'- v l'34&$« / '\ \ ••;. \ l."^V,-y£
Concesionarul detine monopolul -ih-^Bff .-dfe
operare

~" "'^••j.:V'-'H-->-''

Grad de probabilitate: Redus

Se va trece la modificarea duratei contractului
conform Legii 101/2006 sau la ajustarea tarifelor.

Repartitia Riscurilor :
0% Concedent- Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Grad de probabilitate: Extrem de mare

Tarifele practicate de operator vor fi ajustate
anual cu indicele de crestere a preturilor declarat
de Institutul National de Statistics.

Repartitia Riscurilor :
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Rise legal si de politics a Concedentului

Reglementarea

Schimbari
legislative/de
politica(l)

Schimbari
legislative/de
politica (2)

Existenta unui cadru
statutar de
reglementari care vor
afecta Concesionarul

Schimbare legislative
si/sau a politicii
Concedentului, care
nu poate fi anticipate
la semnarea
contractului §i care
este adresata direct,
specific §i exclusiv
proiectului, ceea ce
conduce la costuri de
capital sau
operationale
suplimentare din
partea
Concesionarului

Schimbare legislative
si/sau a politicii
Concedentului, care

Efect asupra
costurilor §i
veniturilor

O crestere
semnificativa in
costurile operationale
ale Concesionarului
§i/sau necesitatea de
a efectua cheltuieli de
capital pentru a putea
raspunde acestor
schimbari

O crestere
semnificativa in
costurile operationale

Grad de probabilitate: Redus

Se va trece la modificarea duratei contractului
conform Legii 101/2006 pentru amortizarea
costurilor suplimentare sau la ajustarea tarifelor.

Repartitia Riscurilor :
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Grad de probabilitate: Mediu
Concedentul poate sa reduca raspunderea pentru
astfel de schimbari prin monitorizarea si limitarea
schimbarilor care ar putea avea astfel de
consecinte asupra proiectului.
In situatia in care acest lucru nu va fi posibil
Concedentul va proceda la ajustarea tarifelor.

Repartitia Riscurilor :
25% Concedent - Comuna Sabaoani
75% Concesionar

Grad de probabilitate: Redus

Concedentu! poate sa reduca raspunderea pentru

'
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Retragerea
sprijinului
complementar

nu poate fi anticipata
la semnarea
contractului §i care
este general a in
aplicarea sa (nu
specifics proiectului),
ceea ce conduce la
costuri de capital sau
operational
suplimentare din
partea
Concesionarului

Concedentul is. i
retrage sprijinul
complementar,
proiectul fiind afectat
negativ

ale Concesionarului
§i/sau necesitatea de
a efectua cheltuieli de
capital pentru a putea
raspunde acestor
schimbari

Consecinte asupra
veniturilor

astfel de schimbari prin monitorizarea^i limitarea
schimbarilor care ar putea \tevea\ 'as£feti,.<%
consecinte asupra proiectului. V.~\% ,,^
[n siruatia in care acest lucru nu va fi posibil
Concedentul va proceda la ajustarea tarifelor.

Repartitia Riscurilor :
25% Concedent - Comuna Sabaoani
75% Concesionar

Grad de probabilitate: Inexistent

Concedentul nu acorda sprijin complementar

Repartitia Riscurilor :
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

\Activele proiectului

Depreciere tehnica Deprecierea tehnica
este mai mare decat
cea prevazuta

Cre§terea costurilor
de retehnologizare

Grad de probabilitate: Redus

Concesionarul va monitoriza constant deprecierea
tehnica §i va trece la ajustarea tarifelor pentru a
contracara acest efect.

Repartitia Riscurilor :
0% Concedent - Comuna Sabaoani
100% Concesionar

Forta majora

Forta majora Forta majora, astfel
cum este defmita prin
lege, impiedica
realizarea contractului

Pierderea sau
avarierea activelor
proiectului si
pierderea/diminuarea
posibilitatii de
obtinere a veniturilor
preconizate

Grad de probabilitate: Mediu

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate in
baza viitorului contract. Concesionarul va avea
obligatia de a avea utilaje de rezerva. Fondurile
acumulate atat de concedent cat si de concesionar
pentru dezvoltare §i retehnologizare vor fi
utilizate pentru a asigura continuitatea operarii.

Repartitia Riscurilor :
50% Concedent - Comuna Sabaoani
50% Concesionar

Profitabilitatea proiectului

Proiectul se ; Balanta de venituri-
dovede§te mai cheltuieli difera
profitabil decat [semnificativ fata de

Profituri in favoarea
Concesionarului

Grad de probabilitate: Mediu

Concesionarul va trece la ajustarea tarifelor

••:••



previziunile
realizate initial

!

previziuni
«

pentru restabilirea balantei contractuale.

Repartitia Riscurilor :
50% Concedent - Comuna Sabaoani
50% Concesionar

Riscurile de exploatare sunt preluate de catre operator.
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