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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare a
Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Bals din judetul Olt siaprobarea propunerilor de

modificare la acestuia

Pentru realizarea politicilor UE din domeniul managementului degeurilor obiectivelor,
in judeful Olt a fost implementat proiectul Sistem Integrat al Managemeniului Degeurilor.

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 51t2OO6 privind serviciile comunitare de
utilitate publica si ale H.G. nr.7112007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii din Legea 9812016, delegarea gestiunii serviciilor de utilit6li publice,
respectiv operarea, administrarea gi exploatarea sistemelor de utilitdli publice, se poate face
doar pe baza unor analize tehnico-economice gi de eficien!5 a costurilor de operare,
concretizate intr-un studiu de oportunitate.

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 5112006, utilizatorii serviciului de salubritate
sunt :

dcomunitatile locale considerate in intregul lor sau comunitatile locale
asociatiilor de dezvoltare comunitara, in cazul activitatilor de interes
contractare se realizeza de autoritatile administratiei publice locale;
d persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitati
specifice serviciului de salubrizare, in cazul activitatilor a caror contractare se realizeazape
baza unui contract de prestare a serviciului incheiat in nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin
regulamentul serviciului, propus spre aprobare prin prezentul proiect de hotd16re a
Consiliului Local Bals , pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salub rizare elaborat de
A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
Prin Ordinul Presedintelui Autorit5{ii Na[ionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitd(i Publice (ANRSC) nr.8212015 a fost aprobat Regulamentul cadru al
serviciului de salubrizare al localititilor, pe baza ciruia a fost intocmit Regulamentul de

componente ale
general a caror


