
HOTĂRÂREA NR. 58 
Privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune 
prin concesiune a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 

fitosanitare în municipiul Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară 
la data de 26.02.2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de  fundamentare 
referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 4332/16.02.2010 şi raportul nr.4333/16.02.2010 al Serviciului 
Gospodărie Comunală; 
       Având în vedere prevederile: 

- Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată şi ale 
Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, actualizată; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006, actualizată, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiuni de servicii; 

- Hotărârii de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

- Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi 
servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 
1517/27.05.2009 şi Ordinul ANRMAP 9574/16.07.2009 Publicat în Monitorul Oficial  
nr. 512/27.07.2009 ;  

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. “d” şi alin. 6 lit. “a” pct. 14, art. 45 alin. 1 şi 6 
şi art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  
HOTĂRĂŞTE : 

 
ART. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a activităţii de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Tulcea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  



ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 
Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

ART. 3 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  18 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
            Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 58/26.02.2010 
 

 
 
 
 

STUDIU  DE  FUNDAMENTARE  
referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activitatii de dezinsecţie , deratizare, 

dezinfecţie  si tratamente fitosanitare din municipiul Tulcea 
 
 
 
 

I. INTRODUCERE  
          Prezentul studiu de fundamentare urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi 
fezabilitatea tehnică şi financiară în ceea ce priveşte delegarea, prin concesiune, a 
serviciului public de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si 
tratamente fitosanitare din  municipiul Tulcea.  
         Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului 
public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, tratamente fitosanitare in municipiului 
Tulcea trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea delegării serviciului prin 
concesiune şi să demonstreze că: 
         a) proiectul este realizabil; 
        b) proiectul răspunde cerinţelor si politicilor autorităţii publice locale;  
        c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului; 
        d) varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract 
de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul 
este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii; 
 

1.1. Scopul studiului de fundamentare 
              Scopul studiului de fundamentare, consta in determinarea modalitatilor de 
efectuare ale activitatii de dezinsecţie , deratizare, dezinfecţie  si tratamente fitosanitare  
din municipiul Tulcea .         

1.2. Procesul  de luare a deciziilor  
              Elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului 
reprezintă faza premergătoare procedurii de atribuire.  
              În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din H.G. nr. 71/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
prevăzute în Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, studiul de fundamentare a deciziei de 



concesionare se supune spre dezbatere si aprobare in Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea si este  stabilit de colectivul de coordonare si supervizare .    

1.3. Structura si conţinut  
Introducere  
Scopul studiului de fundamentare  
Procesul de luare a deciziilor  
Structura si conţinut  
Aspecte generale ale proiectului  
Obiective si cerinţe ale proiectului  
Descrierea proiectului  
Analiza parţilor interesate  
Relaţia proiectului cu politicile publice relevante  
Fezabilitatea tehnica a proiectului  
Informaţii tehnice generale  
Standarde de performanta tehnica si specificaţii tehnice de calitate  
Starea tehnica a facilitaţilor existente  
Utilitati disponibile si necesare  
Fezabilitatea financiara a concesiunii  
Accesibilitatea concesiunii 
Durata concesiunii 
Aspecte referitoare la mediu  
Aspecte sociale  
Aspecte instituţionale  
Concluzii  
 

II. ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI  
  
2.1. Obiective si cerinţe ale proiectului  

Autoritatea publica locala urmareste ca prin alegerea formei de delegare de  
gestiune prin concesiune, sa se realizeze următoarele obiective si cerinţe :  

- asigurarea modernizării si funcţionarii pe termen mediu si lung a tuturor  
serviciilor de salubrizare, inclusiv a celor din prezentul studiu de fundamentare, in 
concordanta cu programele de dezvoltare economico-sociala ale municipiului Tulcea si 
cerinţelor de creştere a calitatii vieţii  

- securitatea serviciilor furnizate/prestate  
- tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate 
- garantarea respectării drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciilor de  

mai sus  
- rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu a localitatii  
- administrarea eficienta a bunurilor apartinand patrimoniului municipiului  

Tulcea  
- utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatile de dezinsecţie ,  

deratizare , dezinfecţie  si tratamente fitosanitare 
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor  



- realizarea unor infrastructuri tehnico-edilitare moderne ( depozite de  
păstrare a substanţelor toxice ) in vederea creşterii calitatii vieţii cetatenilor  

- asigurarea continuitatii serviciilor de salubrizare si urmărirea realizării 
integrale a indicatorilor de performanta din regulamentul de salubrizare al municipiului 
Tulcea . 
 

2.2. Descrierea proiectului  
Proiectul privind delegarea de gestiune prin serviciile specificate mai sus,  

urmareste sa realizeze in condiţii de calitate, la standarde europene, următoarele 
activitati :  

Dezinsecţia este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace  
ecologice, biologice si chimice, având ca scop menţinerea unui nivel scăzut al densitatii 
insectelor , realizând condiţii corespunzătoare de igiena si confort pentru populaţie si 
turişti , precum si eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul 
insectelor vectoare.  

Dezinsecţia se efectuează la :  
1. clădiri ale instituţiilor publice ; 
2. parţi comune ale clădirilor tip condomnii, case ; 
3. parcuri , spatii verzi , cimitire, maluri de lac , taluzuri ; 
4. zone demolate si neconstruite  
5. subsoluri uscate , umede sau inundate; 
6. depozite de deşeuri municipale si cele asimilate acestora , staţiile de  

transfer al deşeurilor , staţiile de sortare a deşeurilor , spatiile special amenajate pentru 
colectarea deşeurilor menajere; 

7. unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritarilor  
administraţiei publice locale ; 

8. locurile in care exista focare declarate care pun in pericol  
sănătatea oamenilor si a animalelor . 

Deratizarea reprezintă un complex de masuri aplicate permanent in scopul  
distrugerii rozatorelor dăunătoare ( şoareci , şobolani ) , vectore de maladii trasmisibile 
si/sau generatoare de disconfort si menţinerii acestora la un nivel numeric redus .  

Deratizarea se efectuează la :  
1. clădiri ale instituţiilor publice ; 
2. parţi comune ale clădirilor tip condomnii, case ; 
3. parcuri , spatii verzi , cimitire, maluri de lac , taluzuri ; 
4. zone demolate si neconstruite  
5. subsoluri uscate , umede sau inundate; 
6. depozite de deşeuri municipale si cele asimilate acestora ,  

staţiile de transfer al deşeurilor , staţiile de sortare a deşeurilor , spatiile special 
amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 

7. unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritarilor  
administraţiei publice locale ; 

8. locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sănătatea 



oamenilor  
si a animalelor . 

Dezinfecţia este o metoda a igienii contând in operaţiuni de prevenire si  
combatere a bolilor infecţioase si parazitare la om si animale, urmărindu-se distrugerea 
germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni . 

Dezinfecţia se efectuează la :  
1. depozite de deşeuri municipale si cele asimilate acestora ; 
2. staţiile de transfer al deşeurilor ecologice  
3. staţiile de sortare a deşeurilor ; 
4. încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan ,  

destinate colectării deşeurilor municipale  
5. spatii special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 
6. unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea 

 autoritarilor administraţiei publice locale ; 
7. locurile in care exista focare declarate care pun in pericol  

sănătatea oamenilor si a animalelor . 
               Tratamente fitosanitare reprezinta  metoda de combatere a bolilor si 
daunatorilor la arbori  prin folosirea insecto-fungicidelor adecvate. 
               Tratamentele fitosanitare se vor efectua de cate ori este nevoie la propunerea 
operatorului economic de comun acord cu beneficiarul, utilizand aparatura de tratare de 
la sol cu ceata rece si/sau calda la arborii din parcuri , aliniamente , taluzuri din 
municipiul Tulcea .  

2.3. Analiza parţilor interesate  
Autoritatea publica locala in calitate de autoritate contractanta, urmareste ca  

utilizatorii ( persoane fizice, asociaţii de proprietari , agenţi economici, instituţii publice 
) sa beneficieze de un serviciu care sa corespunda condiţiilor minime ale ale 
Regulamentului de salubrizare a municipiului Tulcea a legislaţiei in domeniu si a 
normelor europene privind creşterea standardului de calitate in executarea activitatilor 
descrise mai sus .  

Alte parti interesate : In municipiul Tulcea exista Suburbia Tudor 
Vladimirescu  

si Balta Zaghen , care in urma ploilor constituie cadrul optim de depunere a oualelor si 
dezvoltare a larvelor de tantari , vectori trasmisibili de boli la om .  
             - autoritatile de reglementare, după cum urmează : Autoritatea Naţionala de 
Reglementare a Serviciilor Comunitare , Agenţia de Mediu , Garda Naţionala de Mediu 
– Comisariatul Judeţean Tulcea , Autoritatea Naţionala de Reglementare si Monitorizare 
a Achiziţiilor Publice , Direcţia Generala a Finanţelor Publice Tulcea si Direcţia de 
Sănătate Publica Tulcea  

2.4. Relaţia proiectului cu politicile publice relevante  
         Modul de organizare si funcţionare a activitatiilor de dezinsecţie, deratizare,  

dezinfecţie si tratamente fitosanitare trebuie sa se realizeze pe baza următoarelor 
principii :  

a) protecţia sanatatii populaţiei ; 
b) responsabilitatea fata de cetateni ; 



c) conservarea si protecţia mediului înconjurător ; 
d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului ; 
e) tarifarea echitabila corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat ; 
f) securitatea serviciului  
g) dezvoltarea durabila . 
Autoritatea publica locala potrivit principilor enunţate va colabora 

 cu alte instituţii publice in vederea utilizării surselor de apa si a depozitelor ecologice de 
pe teritoriul Judeţului Tulcea.  
 

  III   FEZABILITATEA TEHNICA A PROIECTULUI  
 
  3.1. Informaţii tehnice generale  
      Municipiul Tulcea dispune de o suprafaţa administrativa de  19.964,7015 ha din 
care intravilan o suprafaţa de 1698,3062  ha    
           Cantitatile estimate pentru efectuarea prestaţiilor pe domeniul public si privat 
al municipiului Tulcea sunt următoarele :  
 Dezinsectie 

– 370.302 mp zone verzi ale municipiului Tulcea , parcuri si taluzuri 
– 375835 mp cimitire  
- 275406,81 ha luciu de apa ( Lac Ciuperca  ) 
- 191.431 mp. unitati de invatamant ( scoli , gradinite, creşe ) ,  

instituţii publice  proprietate publica  
- 37.072 mp spatii special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere  

( ghene de gunoi )  
       Deratizare  

- 370.302 mp zone verzi ale municipiului Tulcea , parcuri si taluzuri 
- 375835 mp cimitire  
-  191.431 mp. unitati de invatamant ( scoli , gradinite, creşe ) ,  

instituţii publice  proprietate publica; 
- 37.072 mp spatii special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere  

( ghene de gunoi )   
      Dezinfectie : spatii închise ale domeniului public ( scoli , gradinite ) la solicitarea 
Agenţiei de Sănătate Publica Tulcea . 
      Tratamentele fitosanitare : 7653 arbori si arbuşti in parcuri si aliniamente 
municipiul Tulcea . 
             Suprafeţele se pot modifica anual si in raport de evoluţia suprafeţelor zonelor de 
intravilan .  
         3.2. Standarde de performanta tehnica si specificaţii tehnice de calitate  
             Definirea specificaţiilor tehnice relaţionate serviciilor, cum este şi cazul 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, acordă operatorilor economici 
oportunitatea de a-şi utiliza cel mai bine cunoştinţele, experienţa şi ideile inovatoare, 
fiind prin urmare un element esenţial pentru obţinerea unui raport cost-beneficiu pozitiv.  



             Calitatea serviciilor prestate este în strânsă corelaţie cu calitatea şi eficienţa utilajelor 
şi echipamentelor utilizate, calitatea şi eficienţa substanţelor, precum şi cu pregătirea 
profesionala a personalului de specialitate 
             Indicatorii de performanta stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori 
pentru asigurarea activitatilor de dezinsecţie , deratizare, dezinfecţie si tratamente 
fitosanitare .  
              Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească 
activitatile de mai sus , avându-se in vedere :  

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ ; 
b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de  

responsabilitate ; 
c) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor ; 
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de  

mai sus ; 
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecţiei  

mediului si al sanatatii populaţiei ; 
f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al  

mediului si al sanatatii si securitatea muncii ; 
          Indicatorii de performanta pentru activitatile de mai sus se refera la următoarele:  

a)  contractarea serviciilor ; 
b) măsurarea , facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor  

efectuate  
d) menţinerea unor relaţii echitabile intre operator si utilizator , prin 

rezolvarea  
rapida si obiectiva a problemelor , cu respectarea drepturilor si obligaţiilor care revin 
fiecărei parţi ; 

e) soluţionarea in timp util a reclamaţiilor utilizatorilor  referitoare la 
serviciile  

executate; 
f) prestarea activitatilor de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie si tratamente  

fitosanitare ; 
g) prestarea de servicii conexe, informare, consultanta . 

          In vederea urmăririi , respectării indicatorilor de performanta , operatorul 
activitatilor de dezinsecţie , deratizare, dezinfecţie si tratamente fitosanitare trebuie sa 
asigure :  

a) gestiunea serviciilor conform prevederilor contractuale ; 
b) lipsa vectorilor din teren , atât pentru insectele zburătoare , cat si pentru  

populaţiile rozătoare; 
c) evidenta clara si corecta a utilizatorilor ; 
d) înregistrarea activitatilor privind măsurarea prestaţiilor ;  

facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate ; 
e) înregistrarea reclamaţiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de soluţionare 

a  
acestora  



3.3. Starea tehnica a facilitaţilor existente . 
 Pentru realizarea calitatii superioare a activitatilor de dezinsecţie,  

deratizare, dezinfecţie si tratamente fitosanitare autoritatea locala pune la dispoziţia 
utilizatorului, întreaga suprafaţa de zone verzi, platforme gospodaresti, de pe teritoriul 
municipiului Tulcea .  

 
3.4.Utilitati disponibile si necesare . 

              Pentru buna desfasurare a serviciului operatorul, concesionar va deţine un punct 
de lucru pe raza municipiului Tulcea, pentru a deservi toţi utilizatorii din raza unitatii 
administrativ teritoriala pentru care are contract de delegare cu administraţia publica 
locala. 
 

IV . FEZABILITATE ECONOMICA A CONCESIUNII  
 
       Estimarea costurilor si veniturilor pe întreaga durata de viata a  

proiectului respectiv 7 ani inclusiv identificarea si cuantificarea financiara a riscurilor, 
trebuie sa conducă la stabilirea unor tarife reale si acceptate de toţi utilizatorii.  

      In analiza fezabilitatii economice principalul indicator pe care îl  
urmăresc toţi utilizatorii, îl constituie tariful practicat.  

      Aplicarea de către operator a preturilor si tarifelor aprobate de către 
Consiliul  

Local al municipiului Tulcea este obligatorie .  
                Preturile si tarifele avizate trebuie sa respecte următoarele cerinţe :  

a) asigurarea furnizării / prestării serviciilor la nivelurile de calitate si 
indicatorii  

de performanta stabiliţi de Consiliul Local al municipiului Tulcea prin caietul de sarcini, 
regulamentul de organizare si funcţionare a serviciului si prin contractul de concesiune , 
după caz ; 

b) realizarea unui raport calitate/ cost , cat mai bun pentru serviciile furnizate /  
prestate pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile 
asumate de pârtile contractate; 

c) asigurarea exploatării si intretinerii eficiente a bunurilor efectate activitatilor 
de  

dezinsecţie , deratizare, dezinfecţie si tratamente fitosanitare . 
             Autoritatea publica locala optează pentru delegarea de gestiune prin concesiune 
a următoarelor activitati ale serviciului de salubrizare : de dezinsecţie, deratizare, 
dezinfecţie si tratamente fitosanitare , prezentând mai multe avantaje decât daca ar fi sa 
opteze pentru gestiunea directa .  
             Prezentam avantajele si dezavantajele pentru gestiune directa si delegata :  
               

 Gestiunea directa Gestiunea indirecta 
sau  delegata 

Avantaje  Menţinerea responsabilitatii operatorului 
fata de populaţia deservita ; 
Tarife mai mici decât in varianta gestiunii 
delegate ( neexistând profit ) ; 

Parametrii serviciilor si necesarul de 
investiţii vor fi clar definite in contract, cu 
mecanisme care impun ca majoritatea 
riscurilor de execuţie sa treacă la 



Accesul la fonduri europene destinate 
autoritarilor publice  
 

 

operator; 
Din momentul când operatorul isi intra in 
drepturi investiţiile se accelerează . 
Profitul operatorului va genera nevoia de 
schimbare urgenta a proceselor interne si 
a relaţiilor cu clienţi; 
Municipiul Tulcea transfera sarcina 
investiţiilor si potenţial finantarii către un 
operatorul pentru partea ce ii revine ; 
Municipiul Tulcea va avea calitatea de 
reglementator / supervizor a conformării 
operatorului la cernitele impuse in 
contract , si nu de gestiunea directa a 
serviciului  
Municipiul Tulcea va avea dreptul la 
control final asupra derulării serviciului, 
având posibilitatea de a desfiinţa 
delegarea de gestiune in cazul in care 
operatorul are activitate defectuoasa 
persistenta – sunt necesare clauze de 
penalizare si reziliere prevăzute in 
contract ; 
Municipiul Tulcea are putere decizionala 
pentru ca in momentul incredintarii 
contractului , sa adopte toate prevederile 
contractuale optime; 
Reducerea imixtiunii politicului in 
deciziile de afaceri , investiţii si personal; 
Criteriile de management comercial se 
pot îndeplini pentru a avea acces la 
fonduri cum ar fi cele bancare/. 
Valoarea alocata din buget pentru servicii 
de dezinsecţie, deratizare , dezinfecţie si 
tratamente fitosanitare este in prezent de  

Dezavantaje Ritm lent de investiţii, bazat exclusiv pe 
fluxul de numerar din exploatare si pe 
sumele puse la dispoziţie de către 
ordonatorul de credite ; 
Municipiul Tulcea ar trebui sa furnizeze in 
continuare fonduri si garanţii in calitatea de 
acţionar unic ( daca se organizează un SA 
pentru operarea serviciului ) ; 
Creşterea numărului de personal din 
aparatului propriu al Primarului 
Municipiului Tulcea personal care ar trebui 
sa se ocupe de serviciului respectiv .  
Surse de finanţare  

- Leasing – in special pe  
termen scurt ; 

- Obligaţiuni comunale – 
 posibile  

- Fonduri externe  
nerambursabile – PHARE CES , fonduri 

Trebuie negociat un contract detaliat 
pentru operator pe o durata de 7 ani ( 
perioada data de nivelul investiţiilor in 
cicluri succesive care trebuie amortizate 
si optimizării unui sistem integrat de 
management ) ;  
Municipiul Tulcea trebuie sa isi adapteze 
rolurile de administrator si reglementator 
pe durata contractului si va trebui sa se 
concentreze pe negociere, supervizare si 
monitorizare; 
Monopolul pe termen lung atribuit 
operatorului – dificultati de ieşire din 
contract in caz de neperformanta ; 
Municipiul Tulcea trebuie sa asigure 
finanţarea prestării serviciului ;  



structurale supuse unor conditionalitati  
-  Costurile ce ar fi  

suportate de municipiului Tulcea in cazul 
gestiunii proprii la începerea activitatii:  

- Autovehicule, utilaje si  
dotări specializate necesare prestării 
serviciului ;  

- Aparate de pulverizare  
UR 900.000 

- Construcţii depozitate 
produse 200.000 

- Construcţii  ateliere,  
personal 200.000 

- Maşini autorizate pentru  
transport personal si produse 63.000  

- Cheltuieli combustibil,  
materii, materiale , personal 300.000  

- Instruirea personalului 
 (este obligare pentru obţinerea licenţei de 
operare a serviciului ) ; 

- Costurilor de licenţiere 
 de către ANRSC a viitorului departament 
din cadrul serviciului public din subordinea 
Consiliului Local care se va ocupa de 
dezinsecţie , deratizare dezinfecţie si 
tratamente fitosanitare ; 

- Costurile de operare  
integral pentru prima luna ( si parţial pentru 
lunile următoare ) pana la obţinerea 
veniturilor din operare precum si acoperirea 
deficitului de încasări .  

 
 
V.  FEZABILITATEA FINANCIARA A CONCESIUNII  
 
5.1. Accesibilitatea concesiunii  
 
              Valoarea activitatilor de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie si tratamente 
fitosanitare in municipiul Tulcea , are ca sursa :  

- a) bugetul local  si încasări de la populaţie , valoare care se ridica in medie  
anuala la 550 mii lei ( taxa de habitat )  

-  

Activitatea Valoarea 
prestarii de 

servicii in anul 
2007 (incl. TVA) 

Valoarea 
prestarii de 

servicii in anul 
2008 (incl. TVA) 

Valoarea 
prestarii de 

servicii in anul 
2009 (incl. TVA) 

Deratizare,dezinsecţie,dezinfecţie 
si tratamente fitosanitare 

759.853,19 lei 948.949,85 lei 799.920,34 lei 

TOTAL 2.508.723,38 lei 



 
             Operatorul de activitati de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie si tratamente 
fitosanitare achita o redevenţa stabilita in licitaţia deschisa la nivelul ofertei castigatoare, 
ca procent din venitul anual brut, obţinut in baza contractului de concesiune .  
 
 
  5.2. Durata concesiunii  
              Autoritatea publica locala stabileşte ca durata contractului de delegare prin 
concesiune sa fie de 7 ani , perioada in care concesionarul va presta activitatile ce fac 
obiectul acestui contract .  
              Perioada de 7 ani corespunde cerinţelor realitatii concrete existente la nivelul 
municipiului , in sensul ca pentru efectuarea activitatilor de dezinsecţie, deratizare, 
dezinfecţie si tratamente fitosanitare nu este necesar sa se realizeze investiţii a căror 
durata de amortizare sa depaseasca 7 ani .  
 
VI ASPECTE REFETITOARE LA MEDIU  
 
            Împreuna cu instituţiile statului care au ca scop protejarea mediului , a sanatatii 
populaţiei, respectiv Garda de Mediu , Agenţia de Protecţia a Mediului , Direcţia de 
Sănătate Publica, Direcţia Sanitar Veterinara , trebuie sa asiguram condiţii cat mai bune 
a nivelului de viata a populaţiei. Împreuna cu instituţiile de mai sus, vom monitoriza 
foarte strans activitatea operatorilor pentru aceste servicii, astfel încât sa se limiteze la 
minim efectele substanţelor toxice asupra oamenilor si animalelor , iar produsele folosite 
pentru combaterea insectelor si rozătoarelor sa aibă efectul scontat.  
              Prin concesionarea activitatilor de dezinsecţie deratizare , dezinfecţie si 
tratamente fitosanitare efectele asupra vieţii economico-sociale si economice vor fi 
benefice , deoarece autoritatea publica locala dispune de pârghiile necesare legale dea 
obliga operatorul de servicii la executarea unor operaţiuni unitare, complete, 
competitive, pentru utilizatorii din municipiul Tulcea .  
            Autoritatea publica locala , împreuna cu instituţiile abilitate Agenţia de Protecţia 
a Mediului , Direcţia de Sănătate Publica , Direcţia Sanitar Veterinara , vor monitoriza 
modul cum se folosesc substanţele toxice si biodegradabile, in special a reziduurilor 
acestora, evitându-se deversarea acestora in canalizarea municipiului .  
           Prin controlul exercitat asupra operatorului , trebuie sa protejam flora si fauna 
prin folosirea de substanţe toxice si biodegradabile autorizate de Ministerul Sanatatii 
fabricate de agenţi economici autorizaţi in acest scop.  
         Orice fel de poluare a aerului din cauza emisiilor de substanţe periculoase sau a 
transportului neglijent de materiale, va trebui evitata sau redusa la minimum.  
          Având in vedere ca, in activitatea de combatere a insectelor si rozătoarelor  se 
folosesc substanţe ce pot degrada chiar si pe o perioada scurta textura solului, este 
necesar sa se supravegheze cu atenţie modul de lucru in acest sens .  
         De asemenea este necesar , ca in tratarea suprafeţelor apelor, sa folosim substanţe 
pesticide recomandate de Ministerul Sanatatii, pentru a evita efectele nocive asupra 
florei si faunei din zona . Dunărea face legătura cu Delta Dunării , zone cu Rezervaţii 
naturale de mare însemnătate.  



         In municipiul Tulcea, dezvoltarea tantarilor este favorizata de existenta baltilor 
permanente sau ocazionale, a fluviului Dunarea precum si a vecinatatii cu Delta Dunarii. 
Toate acestea sunt locuri ideale pentru dezvoltarea larvelor, deoarece 75 % din ciclul de 
dezvoltare al tantarilor se petrece in apa .  
        In activitatile ce fac obiectul prezentului studiu, sa se folosească substanţe care sunt 
administrate si sub forma de ceata rece sau calda , situaţie in care operatorul trebuie sa ia 
toate masurile pentru a reduce la minim efectele negative asupra peisajului sau a 
patrimoniului istoric si cultural din zona de acţiune . Amintim ca sunt interzise folosirea 
produselor organo- mercurice uleioase .  
         In vederea reducerii efectelor zgomotului , vibraţiilor, operatorii de servicii vor fi 
dotaţi cu maşini si utilaje care sa limiteze la minimum efectele de mai sus, evitându-se 
disconfortul cetatenilor si a populaţiilor de animale si pasări din zona .  
 
       
        VII ASPECTE SOCIALE  
 
          Aspectele sociale privind delegarea gestiunii prin concesiune a activitatilor 
comporta mai multe laturi legate de :  

- personalul calificat/ atestat ce deserveşte utilizatorul; 
- asigurarea accesului facil al cetatenilor la servicii de calitate   
- promovarea  pe termen mediu si lung a unor politici de  

tarife si preturi care sunt accesibile tuturor utilizatorilor . 
           Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activitatile de dezinsecţie deratizare, 
dezinfecţie si tratamente fitosanitare care fac obiectul concesiunii, sunt următoarele :  

a) imbunatatirea condiţiilor de viata ale cetatenilor ; 
b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de dezinsecţie  

deratizare, dezinfecţie si tratamente fitosanitare .  
c) dezvoltarea durabila a serviciilor;  
d) protecţia mediului înconjurător , cu evidenţierea masurilor de  

protecţie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la 
normele Uniunii Europene.  
 

VIII ASPECTE INSTITUTIONALE  
 
Contractul de delegare de gestiune prin concesiune, constituie cea mai  

avantajoasa forma aleasa având in vedere avantajele gestiunii delegate descrise la pag. 9 
.  

 
 
 
IX CONCLUZII  
 

               În conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, H.G. 925/2006 pentru 



aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, cu modificările si completările ulterioare , H.G. 71/ 24.01.2009 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune , Ordinul 1517/9574/27.05.2009 privind 
aprobarea  Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari si 
servicii in Romania .  
                Luând in considerare aspectele de ordin tehnic si financiar – economic ,  
se apreciază ca , gestiunea indirecta ( gestiunea delegata ) prin concesiune a activitatilor 
de dezinsecţie deratizare, dezinfecţie si tratamente fitosanitare din municipiul Tulcea 
corespund nevoilor actuale ale comunitatii  in vederea prestării unor servicii 
performante, in baza licitaţiei publice deschise .  

Colectivul de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea . 

 
 

  Presedinte:             ing. BLEJAN GEORGE ,  _______________________      
  Membrii :                ec.    GRIGORE ELENA ,   ______________________  
                                   ec.     POPESCU NARCIS ,  ______________________   
                                   ec.    POHARIU DANIEL,   ______________________ 
                                   ing.  VERBAN CARMEN,   ______________________ 
                                    jr.    DANIELA VISOIU,      _______________________ 
                                    ing. ZAHARIA MARIA,     _______________________ 
                                    ec    TUNSU MARIANA,    _______________________ 
                                    ec.   JIPA CEZAR,                ________________________                                                                                                                                                                                                                                                                   
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