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RAPORT
Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluţiilor
optime de gestiune a Serviciului de salubrizare in Comuna Mogoșoaia- activităţile de
salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă
Serviciului de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice și
cuprinde totalitatea activităţilor privind precolectarea separată, colectarea, transportul, tratarea
și depozitarea controlată a deșeurilor municipale, desfășurate la nivelul unităţii administrativteritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice
locale, în scopul asigurării nivelului de salubrizare pentru populaţie, instituţii publice, obiective
social-culturale și agenţi economici.
Scopul Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de
gestiune a Serviciului de salubrizare in Comuna Mogoșoaia este reprezentat de revizuirea
tuturor modificărilor legislative intervenite din momentul elaborării iniţiale a studiului de
oportunitate până în prezent, în special a prevederilor din Legea nr. 225/2016 privind
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, OUG nr.
111/2017 privind modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, modificări aduse legislaţiei de deșeuri, în contextul aprobării OUG nr. 74/2018 și altele.
Asigurarea curăţeniei și igienei publice este o cerinţă indispensabilă impusă de normele
europene și solicitată în permanenţă de către cetăţeni. Din acest motiv, este necesar ca serviciul
de salubrizare să fie cât mai aproape de cetăţean și să poată fi controlat îndeaproape de
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, care au sarcina permanentă de a
administra și de a monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfășurată de operatori.
Elaborarea studiului de oportunitate are ca obiectiv:
-dimensionarea parametrilor de performanţă și costurile aferente acestora pentru realizarea
serviciului de salubritate,
-dimensionarea tehnică și umană care să asigure o bună funcţionare a serviciului de salubritate,
-identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubritate, la nivelul
comunei Mogoșoaia,
-obţinerea condiţiilor optime necesare funcţionării serviciului,
-atingerea indicatorilor de performanţă.
Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare reprezintă o cerinţă obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este
un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale autorităţii
contractante.
În vederea conformării cerinţelor naţionale și europene în sectorul de management al deșeurilor,
Comuna Mogoșoaia are obligaţia să reglementeze activităţile de salubrizare și de sortare a
deșeurilor municipale ca urmare a modificărilor legislative
Pentru toate aceste considerennte, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139
alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ propun
aprobarea unei hotărâri de consiliu local pentru

aprobarea Studiului de oportunitate

pentru fundamentarea și stabilirea soluţiilor optime de gestiune a Serviciului de

salubrizare in Comuna Mogoșoaia- activităţile de salubrizare stradală, salubrizare
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