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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor
din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor
de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și
a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna
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Prin Tratatul de aderare România s-a obligat să închidă toate depozitele rurale și urbane
care nu sunt conforme legislație Uniunii Europene și să construiască depozite și să înființeze
sisteme ecologice privind gestionarea deșeurilor. Pentru realizarea acestor obligații s-a apelat la
finanțare din Fonduri UE. Prin proiect, au fost închise 4 depozite de deșeuri neconforme
urbane și s-a realizat construcția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în Boroșneu
Mare - denumit în continuare CMID, în localitatea Leț și al Stației de Transfer din Târgu
Secuiesc. CMID cuprinde activități de : sortare, compostare şi depozitare deşeuri în depozit
ecologic. Aceste investiții corespund cerințelor Uniunii Europene. Beneficiarul finanțării și
proprietarul bunurilor este Consiliul Județean Covasna, iar beneficiarii sistemului sunt toate
autoritățile administrativ-teritoriale din județ, cu excepția orașului Baraolt, membre al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
județul Covasna”.
Serviciul de salubrizare a localităților este organizat în cadrul general al serviciilor
comunitare de utilități publice reglementat pe baza Legii serviciilor comunitare de utilități
publice nr. 51/2006 și în cadrul specific stabilit prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților. Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se
exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori,
licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.
Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în
locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile
depozitelor de deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația
privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.
Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Covasna” finanțat
din Programul Operativ Sectorial Mediu prin Contractul de finanțare 99907/17.09.2010, încheiat
cu Ministerul Mediului și Pădurilor a ajuns în ultima etapă.
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În conformitate cu art. 8, lit. a), alin.(6), pct. 1 și 2 din Contractul de Finanțare nr.
99907/17,09,2010, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, ”Atribuirea contractului pentru
operarea serviciilor de transfer, sortare, compostare şi depozitare deşeuri din proiect se va
efectua cu respectarea următoarelor cerinţe:
1. Atribuirea contractului de operare a serviciilor de gestiune a deşeurilor (transfer,
sortare, compostare, depozitare) se va face în conformitate cu legislaţia naţională în
vigoare la data atribuirii, cu asigurarea respectării principiilor acesteia şi ţinând cont
de condiţiile prevăzute în Cererea de Finanţare, condiţii ce au stat la baza aprobării
Proiectului.
2. Beneficiarul împreună şi solidar cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” are obligaţia de a urmări,
de a controla şi de a supraveghea modul în care operatorul (furnizorul) realizează
serviciile de transfer, sortare, compostare şi depozitare a deşeurilor.”
Activitățile care se desfășoară în CMID și anume sortarea, compostarea și depozitarea
deșeurilor, precum și transportul deșeurilor de la Stația de transfer din Târgu Secuiesc până la
CMID, sunt activități din domeniul serviciilor de utilități publice, mai exact al serviciilor de
salubritate. Conform legislației în vigoare activitatea de salubrizare este furnizat de către
operatori licențiați de către ANRSC, prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare.
Pentru a putea funcționa Sistemul integrat delegarea gestiunii serviciilor unui operator conform
legislației în vigoare și a Aplicației de finanțare se realizează în urma licitației publice.
Activitățile specifice serviciului de salubritate se organizează și se desfășoară în baza unui
regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini.
Conform contractului de asociere, părțile (unitățile administrativ-teritoriale) au
mandatat pe Consiliul Județean cu derularea procedurii de atribuire, prin licitație publică a
contractului de delegare a serviciilor aferente funcționării CMID și transportului deșeurilor de
la Stația de transfer la CMID.
Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea Regulamentului serviciului de
transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de
Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul
Covasna.
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