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 Anexa la H.C.L. Copsa Mica nr. 34/2020 

 

STRATEGIA LOCALA  

CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA SI FUNCTIONAREA PE TERMEN MEDIU SI LUNG 

A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE  DEZINFECTIE, 

DEZINSECTIE SI DERATIZARE 

CAPITOLUL 1 . Introducere 

1.1.Date geografice si administrative nationale 

Orasul Copsa Mica este situat in partea de Nord-Vest a judetului Sibiu, la confluenta 

riurilor Tirnava Mare cu Visa. Traversat de DN14 este situat la 43 km de resedinta de judet, 12 km 

de municipiul Medias si la 33 km fata de municipiul Blaj pe DN 14B. 

Orasul Copsa Mica are o suprafata de 2590 hectare din care 278 hectare in intravilanul 

localitatii. 

Localitatea se invecineaza la Nord cu comuna si statiunea Bazna, la Nord-Est cu 

comuna Tirnava si municipiul Medias, la Est cu comuna Valea-Viilor, la Sud cu comuna Axente 

Sever, iar la Vest cu comuna Micasasa. 

 

Capitolul 2 . Principii, obiective si directii generale ale strategiei locale 

 

Prezenta strategie are ca scop stabilirea directiilor de dezvoltare a serviciului public de 

salubrizare a orasului Copsa Mica. Strategia locala este un document de planificare cu un rol cheie 

in dezvoltarea unei gestionari durabile a tuturor activitatilor serviciului de salubrizare a orasului 

Copsa Mica.  

Strategia locala cu privire la devoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a 

serviciului de salubrizare in orasul Copsa Mica este elaborata conform prevederilor art. 5. alin (1), 

din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata cu modificarile si 

completraile ulterioare, a art. 8, alin (3), lit. a din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

51/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 59, alin (1) lit „c” din 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

Prevederile strategiei de dezvoltare se aplica pentru activitatile de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare a orasului Copsa Mica.  

 

2.1. Principiile de organizare si functionare a serviciului de salubrizare – 

activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare 

 

Strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a 

serviciului de salubrizare in orasul Copsa Mica, prin modul de organizare si functionare a 

serviciului are la baza urmatoarele principii: 

- Protectia sanatatii populatiei; 

- Autonomia locala si descentralizarea serviciilor; 

- Responsabilitatea fata de cetateni; 

- Conservarea si protectia mediului inconjurator; 

- Asigurarea calitatii si continuitatii serviciului ; 

- Tarifarea echitabila, corelata cu cantitatea si calitatea serviciului prestat; 

- Nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
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- Transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; 

- Administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica sau privata. 

Fara indoiala ca, principiul „dezvoltarii durabile” este principiul de baza al Strategiei 

locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare a 

orasului Copsa Mica. Dezvoltarea durabila este un principiu, care este pe larg stabilit in intreaga 

lume. Acesta se focuseaza asupra unei dezvoltari, care satisface necesitatile prezentului fara a 

compromite necesitatile generatiilor viitoare.  

 

2.2. Obiectivele strategiei locale  

 

Obiectivele specifice ale strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe 

termen mediu si lung a serviciuui de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare 

in orasul Copsa Mica sunt: 

- Imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei; 

- Sustinerea dezvoltarii economico-sociale; 

- Promovarea calitatii si eficientei serviciului de salubrizare, activitatile de 

dezinfectie, dezinsectie si deratizare; 

- Stabilirea unor mecanisme economico-financiare stimulative in organizarea si 

functionarea serviciului de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si 

deratizare; 

- Dezvoltarea si functionarea durabila a serviciului de salubrizare, activitatile de 

dezinfectie, dezinsectie si deratizare in orasul Copsa Mica; 

- Gestionarea servicului de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si 

deratizare in orasul Copsa Mica pe criterii de transparenta, competitivitate si 

eficienta; 

- Conformarea cu prevederile legislatiei de mediu si cele privind sanatatea populatiei; 

- Protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei; 

- Informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a servicului de 

salubrizare, precum si asupra necesitatii instituirii unor taxe speciale; 

- Respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la 

salubrizarea localitatilor; 

Serviciul de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in orasul 

Copsa Mica este infiintat, organizat si gestionat astfel incat sa asigure urmatoarele deziderate: 

- Satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator 

prevederilor contractuale; 

- Sanatatea populatiei si calitatea vietii; 

- Protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor; 

- Functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de 

rentabilitate si eficienta economica a constructiilor, instalatiilor echipamentelor si 

dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici  proiectati si in conformitate cu 

caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor; 

- Introducerea unor metode moderne de management; 

- Introducerea unor metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor, 

politicilor programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitati publice; 

- Dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al 

orasului Copsa Mica si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu 

reglematarile specifice in vigoare; 

- Informarea si consultarea comunitatilor locale beneficiare acestor servicii; 
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- Respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, 

restrangerea si reglementarea ariilor de monopol.  

2.3. Competente, atributii, responsabilitati 

Consiliul Local al orasului COpsa Mica are competenta exclusiva, in conditiile legii in 

tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si functionarea serviciului de salubrizare, 

activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare a orasului Copsa Mica. 

Participantii la relizarea servicului de salubrizare in orasul Copsa Mica sunt: 

- Autoritati ale administratiei publice locale; 

- Autoritati de reglementare  - A.N.R.S.C.; 

- Operatorii servicului de salubrizare; 

- Utilizatorii serviciului de salubrizare. 

Consiliul Local al orasului Copsa Mica, potrivit legislatiei in vigoare, privind serviciul 

de salubrizare, activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are urmatoarele atributii: 

- Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie 

si deratizare pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta, precum si 

exercitarea atributiilor de administrare asupra bunurilor apartinand patrimoniului 

public sau privat al orasului Copsa Mica, aferente infrastructurii serviciului; 

- Elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului, pe baza 

caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al servicului de salubrizare, 

elaborate de A.N.R.S.C.; 

- Stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai servicului de salubrizare, 

actiunile de dezinfectie, dezinectie si deratizare a orasului Copsa Mica; 

- Stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, 

activitatile de dezinfectie, dezinfectie si deratizare cu respectarea reglementarilor in 

vigoare; 

- Stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor propuse de operator in conformitate cu 

normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.; 

- Medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si si operatorul servicului de 

salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare la cererea oricareia 

dintre parti; 

- Sanctionarea operatorului, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de 

eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de perfomanta ai 

serviciului de salubrizare , activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; 

- Plata serviciilor de salubrizare, activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

prestate de operatori; 

- Monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului 

de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare. 

In exercitarea atributiilor, potrivit reglementarilor legale, Consiliul Local al orasului 

Copsa Mica are fata de operatorii serviciului de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si 

deratizare urmatoarele obligatii: 

- Sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubritate, activitatile 

de dezinfectie, dezinsectie, deratizare care actioneaza in raza administrativ-

teritoriala a  orasului; 
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- Sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu precadere 

la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la procedurile de 

atribuire a contractelor prin care se deleaga gestiunea servicului; 

- Sa aduca la cunostinta publica hotararile si dispozitiile avand ca obiect serviciul de 

salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; 

- Sa selecteze si sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere sau de 

formare de societati mixte numai in conformitate cu prevederile legislatiei specifice 

fiecarui tip de delagare a gestiunii; 

- Sa pasterze in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-

financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public; 

- Se acorda operatorulului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea de 

dare in administrare sau hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, 

fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente alactrice si electronice, 

baterii si acumulatori; 

- Se aproba anual tarifele serviciului de salubrizare, activitatea de dezinfectie, 

dezinsectie si deratizare ajustate conform dispozitiilor legale: 

Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotarare de dare in 

administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotarare de atribuire a contractului de delagare a 

gestiunii serviciului de salubrizare , in cazul gestiunii delegate. Operatorii trebuie sa presteze 

serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii, continuitatii, 

adaptabilitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. 

Operatorii in desfasurarea activitatilor de salubrizare, activitate de dezinfectie, 

dezinsectie si deratizare au dreptul, conform prevederilor legale, la: 

- Incasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzator tarifului 

aprobat de autoritatile deliberative ale administratiei publice locale; 

- Prezentarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare de gestiune; 

- Ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din 

economie; 

- Modificarea tarifelor in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului 

contractual; 

- Exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare, activitatile de dezinfectie, 

dezinsectie si deratizare pe raza unitatii administrativ teritoriale, acordata fie in baza 

hotararii de dare in administrare, fie in baza hotararii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii; 

Utilizatorii servicului de salubrizare, in functie de tipul activitatii prestate pot fi: 

- Comunitatile locale considerate in intregul lor sau comunitati locale componente ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in cazul activitatilor specifice servicului 

public de salubrizare prestate de catre operatori a caror contravaloare se achita de 

autoritatile publice locale de la bugetul local; 

- Persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe 

activitati specifice serviciului de salubrizare, in cazul activitatilor a caror contractare 

se realizeaza in baza unu contract de prestare a serviciului de salubrizare, incheiat in 

nume propriu cu operatorul licentiat pentru prestarea serviciului in unitatea 

adminsitrativ-teritoriala respectiva. 
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2.4. Directii de actiune 

Strategia cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a servicului 

de salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in orasul Copsa Mica are la baza 

urmatoarele directii de actiune: 

1. Definirea si stabilitrea cadrului institutional si organizatoric necesar imbunatatirii 

managementului serviciului de slubrizare; 

2. Stabilirea atributiilor, competentelor si responsabilitatilor intre factorii implicati  in 

infiintarea, organizarea, functionarea,  gestionarea, exploatarea serviciului de 

salubrizare, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizaresi partajarea acestora 

in baza principiului descentralizarii serviciilor publice, autonomiei locale, 

subsidiaritatii si proportionalitatii; 

3. Popularizarea procedurilor specifice si facilitarea accesului la resursele financiare 

necesare accelerarii dezvoltarii servicului de salubrizare; 

4. Utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale, financiare disponibile, proprii sau 

atrase; 

5. Satisfacerea cat mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor 

acestora, intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatii locale. 

2.5. Orizont de timp 

Strategia locala cu privire la dezoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a 

servicului de salubrizare in orasul Copsa Mica este elaborata pentru orizontul de timp 2020-2025. 

Aceasta strategie va fi actualizata la intervale de maximum 5 ani, pentru a integra atat 

eventualele modificari legislative cat si realitatile care afecteaza contextul tehnico-economic 

relevant. 

Revizuirea va avea in vedere atat actualizarea obiectivelor in functie de noua situatie 

existenta, cat si includerea eventualelor rezultate obtinute prin proiecte noi implementate in 

perioada analizata si/sau concluzii, recomandari ale studiilor, cercetarilor, masuratorilor sau 

colectarii datelor relevante finalizate la momentul realizarii respectivei revizii. 

Capitolul 3. Prezentarea situatiei existente 

Pentru serviciul de salubrizare, activitatea de dezinfectie, dezinfectie si deratizare a fost 

subiectul unor contracte de prestari servicii cu operatori economici acreditati. 

Capitolul 4 Analiza S.W.O.T. privind managementul serviciului de salubrizare – 

activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in orasul Copsa Mica.  

Analiza SWOT scoate in evidenta punctele tari si punctele slabe, oportunitatile si 

amenintarile la nivelul unitatii administrativ – teritoriale a orasului Copsa Mica, care pot avea un 

impact asupra obiectivelor propuse in vederea realizarii unui serviciu de salubrizare, care sa asigure 

satisfacerea nevoilor esentiale ale colectivitatii locale. 

Puncte tari 

- Legislatia nationala in domeniu aurmonizata cu legislatie UE; 

- Manifestarea expresa a administratiei pentru solutionarea probematicii; 

- Alocarea de resurse pentru dezvoltarea si sustinerea serviciului de salubrizare –

activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; 
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Puncte slabe 

- Inexistenta unui contract de delegare a gestiunii catre un operator pentru activitatea 

privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea; 

- Lipsa masurilor de constientizare a populatiei; 

- Frecventa de modificare si actualizare a legislatiei; 

- Riscul de neplata a terifelor aferente serviciului de salubrizare, componenta DDD. 

Oportunitati 

- Existenta in domeniu a unei multitudini de firme specializate; 

- Tarife moderte datorita existentei pe piata a unei multitudini de firme specializate; 

- Usurinta contractarii serviciilor; 

Amenintari  

- Lipsa de interes a populatie; 

- Lipsa implicarii proprietarilor de imobile; 

Indiferent de actiunile stabilite, procesul decizional, in cadrul servicului de salubrizare 

trebuie sa includa urmatoarele elemente prioritare: 

- Constuirea de puncte tari; 

- Eliminarea punctelor slabe; 

- Exploatarea la maximum a oportunitatilor; 

- Indepartarea ameintarilor. 

Capitolul 5. Organizarea servicului de salubrizare – activitatea de dezinfectie, 

dezinsectie si deratizare 

Analizand situatia existenta privind actiunile serviciului de salubrizare, activitatea DDD 

precum si concluziile care se desprind din analiza SWOT, este absolut necesara reorganizarea unor 

activitati specifice in cadrul serviciului, in vederea exercitarii atributiilor ce revin autoritatiilor 

publice locale, conform prevederilor legale. 

Avand in vedere prevederile Cap. III „Organizarea si functionarea serviciilor de utilitati 

publice”, din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale sunt libere sa 

hotarasca asupra modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate in responsabilitatea 

lor, avand posibilitatea de a gestiona direct, in baza unei hotarari de dare in administrare sau de a 

incredinta gestiunea, in baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Optiunile adminitratiei locale sunt: 

Gestiunea directa 

Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si 

executive, in numele unitatilor administrativ teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita 

nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii, cu privire la 

furnizarea/prestarea activitatilor servicului de salubrizare, respectiv administrarea, functionarea si 

exploatarea sistemului de salubrizare. 

Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau 

privat, fara aplicarea prevederilor legii privind achizitiile publice, care pot fi: 
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- Servicii publice de interes local, specializate cu personalitate juridica, infiintate si 

organizate in subordinea Consiliului local; 

- Societati reglementate de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ 

teriotriale, infiintate de autoritati deliberative. 

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teriotriale pot incredinta unui 

operator de drept privat gestiunea servicului de salubrizare sau a unei ori a mai multor activitati 

specifice din sfera serviciului prin atribuire directa a contractului de delegare de gestiune cu 

respectarea urmatoarelor conditii cumulative ce trebuie indeplinite atat la data atribuirii contractului 

de delegare de gestiune, cat si pe toata durata acestui contract: 

- Unitatea administrativ-teritoriala in calitate de actionar/asociat unic al operatorului 

prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, 

exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si 

semnificative ale operatorului in legatura cu serviciul prestat/furnizat, similar celui 

pe care il exercita asupra structuriilor proprii in cazul gestiunii directe; 

- Operatorul desfasoara exclusiv activitati din sfera serviciilor de utilitati publice 

destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza 

de competenta a unitatii administrativ-teritoriale; 

- Capitalul social al operatorului este detinut in totalitate de unitatea administrativ – 

teriotriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este 

exclusa. 

Gestiunea delegata 

Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale 

unitatilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori economici toate ori numai 

o parte din competentele si responsabilitatile proprii, privind prestarea/furnizarea serviciilor de 

salubrizare, in baza unui contract de delegarea gestiunii. 

Gestiunea delegata a servicului de salubrizare punerea la dispozitia operatorilor a 

sistemului de salubrizare aferent servicului precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si 

de a exploata acest sistem. 

Delegarea gestiunii servicului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea si 

exploatarea sistemului de salubrizare se poate face pentru toate sau numai pentru o parte din 

activitatile componente ale serviciului in baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a 

costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate. 

Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept privat cre pot 

fi: 

- Societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu capital social privat; 

- Societati reglementate de Legea nr. 31/1990., republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu capital social mixt. 

Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii, in acest caz, se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 

99/2016 si a Legii nr. 100/2016.   
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Activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare 

 

Prestarea activitatilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare se vor executa astfel incat sa se realizeze urmatoarele: 

a. Continuitatea activitatii pe intreaga durata de desfasurare, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

b. Corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficarului; 

c. Controlul calitatii serviciului prestat; 

d. Tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

e. Respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Local al 

orasului Copsa Mica, in conditiile legii; 

f. Prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

g. Asigurarea capacitatii de lucru a utilajelor si dispozitivelor pentru efectuarea 

activitatii, in intreaga arie administrativ-teritoriala incredintata; 

h. Indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul 

serviciului de salubrizare; 

i. Asigurarea, pe toata durata de executie a serviciului, de personal calificaat si in 

numar suficient. 

Autoritatile administratiei publice locale, institutiile 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 disconfort din spatiile pe care le detin cu orice titlu, la frecventa 

prevazuta de reglementarile legale. 

In vederea realizarii unor tratamente eficiente de dezinsectie si deratizare, operatorul 

impreuna cu autoritatea administratiei publice locale de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 

orasul Copsa Mica intocmesc anual, un program unitar de actiune de combatere a vectorilor, care va 

cuprinde: 

a. Tipul de vectori supusi tratamentului; 

b. Perioadele de executie; 

c. Obiectivele la care se aplica tratamntele. 

Perioada de executie a tratamentelor se decaleaza de comun acord cu autoritatea 

administratiei publice locale, in cazul in care se inregistreaza conditii meteo nefavorabile. 

Obiectivele din programul unitar de actiune la care se aplica tratamentele sunt: 

a. Spatiile deschise din domeniul public si privat al localitatii; 

b. Spatiile deschise ale persoanelor fizice si juridice; 

c. Spatiile comune inchise ale cladirilor persoane fizice si persoanelor juridice (casa 

scarii, subsol si altele asemenea) 

d. Caminele si canalelel aferente retelelor tehnico-edilitare. 

Toate persoanele fizice si juridice de pe teritoriul administrativ al orasului Copsa Mica 

au obligatia sa asigure, in perioada de executie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul 

unitar de actiune aflate in proprietatea/administrarea acestora. 
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Plata operatiunilor de dezinsectie si deratizare pentru tratamentele executate la 

obiectivele prevazute in programul unitar de actiune se face in baza documentelor de lucru 

confirmate de catre: 

- Reprezentantii autoritatii administratiei publice locale pentru spatiile deschise din 

domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale; 

- Reprezentantii autoritatii administratiei publice locale pentru spatiile deschise din 

domeniul proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, in cazul in care 

tratamentele de dezinsectie pentru combaterea tantarilor se executa de pe 

aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de 

ceata rece sau calda montate pe autovehicule; 

- Persoanele fizice, reprezentantii persoanelor juridice sau reprezentantii asociatiilor 

de proprietari/locatari, dupa caz, pentru spatiile deschise din prorpietatea acestora, in 

cazul executarii tratamentelor de dezinsectie cu aparate portabile, precum si 

tratamentele de deratizare; 

- Reprezentantii institutiilor publice din subordinea autoritatilor administratiei publice 

locale pentru spatii comune inchise ale cladirilor acestora, in cazul in care nu este 

posibila prezenta unui reprezentant al institutiei publice documentul de lucru 

confirma de catre reprezentantul autoritatii administratiei publice locale; 

- Persoanele fizice, reprezentantii persoanelor juridice sau reprezentantii asociatiilor 

de proprietari/locatari, pentru spatiile comune inchise ale cladirilor acestora, in cazul 

in care nu este posibila prezenta unui reprezentant al asociatiei de proprietari 

documentul de lucru confirma de catre reprezentantul autoritatii administratiei 

publice locale; 

- Reprezentantii administratorilor retelelor tehnico-edilitare sau reprezentantii 

autoritatii administratiei publice locale pentru caminele si canalele aferente retelelor, 

autoritatea administratiei publice locale are obligatia sa solicite prezenta 

reprezentantilor respectivi in vederea asigurarii accesului la obiectivele supuse 

tratamentului. 

Finatarea si decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din 

programul unitar de actiune se asigura de catre autoritatea administratiei publice locale in baza 

documentelor de lucru semnate de reprezentantul acestora, precum si in baza documentelor de lucru 

confrmate de reprezentantii institutiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente 

dezinfectie, dezinsectie si deratizare executate, impotriva oricarui vector sau agent patogen, in 

spatiile inchise ale cladirilor institutiilor respective. 

Contravaloarea tratamentelor executate in alte spatii inchise ale cladirilor persoanelor 

fizice sau juridice, ale cladirilor institutiilor publice, altele decat cele in subordinea autoritatii 

adminitratiei publice locale, precum si orice alte tratamente suplimentare ori impotriva altor vectori 

sau agenti patogeni fata de cele/cei prevazuti in programul unitar de actiune se factureaza de 

operator in baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari si se suporta de catre acestia. 

Dezinsectia se efectueaza in: 

a. Cladiri ale unitatilor sanitare de pe raza orasului Copsa Mica; 

b. Cladiri ale institutiilor publice, altele decat unitatile sanitare; 

c. Spatii comune inchise ale cladirilor de tip condominiu (casa scarii, subsol si alte 

asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociatii de proprietari; 
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d. Spatii deschise de proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice: terenuri ale 

operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice si asociatii de 

proprietari,terenuri ale institutiilor publice, aletele decat cele prevazute la lit.d.; 

e. Caminele si canalele aferente retelelor edilitare: alimentare cu apa, canalizare, 

telefonie, retele subterane de fibra optica si altele asemenea; 

f. Spatiile deschise din domeniul public si privat al orsului Copsa Mica: terenuri ale 

institutiilor publice din subordine, parcuri, spatii verzi, cimitire, malurile raurilor, 

piete, targuri; 

g. Cladiri ale operatorilor economici, cladiri ale persoanelor fizice, inclusiv 

apartamente din imobile de tip condominiu; 

h. Subsoluri umede sau inundate; 

i. Alte obiective identificate ca reprezentand focare de infestare si care pot pune in 

pericol sanatatea oamenilor si animalelor. 

Dezinfectia se efectueaza in: 

a. incaperiile din cadrul condominiilor prevazute cu tobogan, destinate colectarii 

deseurilor municipale; 

b. spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere; 

c. mijloace de transport in comun; 

d. cladiri ale institutiilor publice, ale operatorilor economici si ale persoanelor fizice; 

e. locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a 

animalelor. 

Deratizarea se efectueaza la obiectivele in care: 

a. este prevazuta operatiunea de dezinsectie; 

b. este prevazuta operatiunea de dezinfectie, cu exceptia mijlaocelor de transport in 

comun; 

c. sunt identificate focare de infestare sau conditii de dezvoltare a rozatoarelor in 

spatiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun in 

pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, inclusiv in zonele demolate si/sau 

nelocuite. 

Din punct de vedere al frecventei si luand in considerare prevederile normative in 

vigoare, dezinsectia pentru combaterea tantarilor se executa astfel: 

a. lunar, in sezonul cald pentru spatiile deschise in programul unitar de actiune, 

inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare; 

b. minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune inchise 

ale cladirilor; 

Pentru combaterea altor vectori, dezinsectia se executa: 

a. trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici 

cu profil nealimentar, institutii publice si spatiile comune inchise ale cladirilor; 

b. lunar si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu 

profil alimentar si ale unitatilor sanitare; 

c. numai la solicitarea persoanelor fizice din spatiile cu destinatia de locuinta. 

Din punct de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 

a. pentru operatorii economici cu profil nealimentar si asociatiile de proprietari, cel 

putin odata pe semestru si ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 
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b. pentru operatorii economci cu profil alimentar, cel putin o data pe trimestru si ori de 

cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 

c. pentru spatiile deschise din domeniul public si privat al orasului Copsa Mica in 

conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe an; 

d. pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 

stingerea unui focar. 

Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. Toate 

produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie vor fi 

avizate de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Persoanele fizice sau juridice 

detinatoare de spatii construite, indiferent de destinatie, curti si/sau terenuri virane sau amenajate, 

unitatile de administrare a domeniului public, ocoale silvice, insitutii publice, precum si unitatile 

care au in exploatare retelele tehnico-edilitare sunt obligate sa asigure efectuarea operatiunilor 

periodice de dezinsectie si deratizare ori pentru stingerea unui focar, in spatiile detinute de acestea. 

Operatiunile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se presteaza numai de catre operatorul licentiat 

de ANRSC caruia i-a fost atribuita activitatea in gestiune directa sau delegata de catre Consiliul 

Local al orasului Copsa Mica, in conditiile legii. 

Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie si/sau 

dezinfectie au obligatia sa permita accesul operatorului in locurile unde urmeaza sa e realizeze 

operatia si sa se mentina spatiile pe care le au in proprietate salubre, luind masuri de evacuare a 

tuturor reziduurilor solide, de spalare a incaperilor in care se efectueaza colectarea deseurilor, de 

eliminare a apei stagnate, de curatare a subolurilor, de punere in ordine a depozitelor de materiale si 

de remediere a defectiunilor tehnice la instalatii sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea apei 

in subsoluri si/sau pe terenurile detinute. 

Operatorul care presteaza activitatea de DDD are urmatoarele obligatii: 

a. inainte de inceperea operatiunii de dezinsectie sau deratizare la obiectivele din 

programul unitar de actiune, sa notifice, in scris, autoritatea administratiei publice 

locale si sa aduca la cunostinta populatiei, prin mass-media, cu cel putin 7 zile 

inainte, urmatoarele: 

1. tipul operatiunii ce urmeaza a se efectua; 

2. perioada efectuarii tratamentului; 

3. substantele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 

4. masurile de protectie ce trebuie luate, in special cu referire la copii, batrani, 

bolnavi, albine, animale si pasari; 

b. sa stabileasca, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data si ora inceperii 

tratamentelor de dezinfectie, dezinsectie in sapatiile inchise si pe suprafetele 

detinute de acestea si sa comunice acestora gradul de toxicitate a substantelor 

utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate; 

c. inaintea inceperii operatiunii de deratizare, dezinfectie sau dezinsectie in spatiile 

inchise ale operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor fizice si 

asociatiilor de proprietari/locatari, sa informeze beneficiarul cu privire la substantele 

utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate si sa stabileasca, de comun acord cu 

acesta, data si intervalul orar de efectuare a tratamentelor; 

d. sa solicite la terminarea operatiunilor confirmarea efectuarii tratamentelor, prin 

incheierea unui document de lucru. 

In cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice refuza sa permita accesul pe 

proprietatea acestora pentru efectuarea operatiunilor periodice de dezinsectie si deratizare ori pentru 
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stingerea unui focar, operatorul are obligatia sa anunte autoritatea administratiei publice locale 

pentru luarea masurilor legale. In cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o dauna 

imediata, vizibila, proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat in documentul de lucru si va 

fi comunicat in mod expres operatorului.  

Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si 

sanatatea oamenilor si vietuitoarelor. Operatorul nu este exonerat de raspunderea privind 

prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor si vieturitoarelor, altele decat cele pentru care se aplica 

tratamentul, daca s-au utilizat substantele periculoase pentru acestia, daca nu s-au luat masurile 

necesare informarii populatiei sau tratamentul este ineficient. 

Conform prevederilor art. 14, alin 4 din Legea servicului de salubrizare a localitatilor 

nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuire activitatilor de 

dezinfectie, dezinsectie si deratizare se face distinct de celelalte activitati specifice ale servicului de 

salubrizare.  

Capitolul 6. Forma de gestiune 

Forma de gestiune este stabilita prin hotararea Consiliului local, in urma anlizei se 

opteaza pentru una din formele de gestiune si anume gestiunea directa si gestiunea delegata. 

Capitolul 7. Plan de masuri 

Strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a 

servicului de salubrizare, activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in orasul Copsa Mica, 

propune un program de masuri care va duce la atingerea urmatoarelor tinte principale: 

- realizarea autonomiei locale prin implicarea autoritatilor publice locale, alaturi de 

cetateni in rezolvarea unei prbleme a comunitatii avand ca baza principiile 

dezvoltarii durabile: 

- asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene si care sa corespunda 

normelor nationale si ale UE referitoare la mediu, este posibila numai cu investitii 

adecvate in dotari performante corespunzatoare si cu asigurarea de personal 

suficient si adecvat pregatit din punct de vedere profesional; 

Administatia  publica locala va colabora cu toate partile cheie interesate, pentru a adopta 

o politica de revizuire a managementului financiar si a controlului, a asigura transparenta si 

responsabilitatea, precum si a rationaliza si reglementa procesul tarifar a furnizorilor de servicii de 

salubrizare. 

Obiectivul este de a imbunatati capacitatea prestatorului de servicii sa efectueze 

planificarea pe termen lung, pentru a pregati bugetele anuale, pentru a masura si urmari costurile 

de-a lungul timpului, pentru a imbunatati controlul costurilor, a masura performanta si pentru a 

calcula tarife realiste. Autoritatile vor adopta politici de care au nevoie prestatorii de servicii pentru 

a introduce planificarea financiara si principiile de gestiune in conformitate cu pratica comerciala 

intrnationala normala. Pentru a fi in maura sa faca acest lucru, administratia publica locala va lucra 

cu toti actorii-cheie, pentru a oferi ghidarea necesara si metodologia de lucru furnizorilor de servicii 

de salubritate. 

                Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

                Ciuca Marius Secretar general 
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