
INSTITUȚII COMPETENTE 

 

 Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor 

municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 

organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 

 

  a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a 

infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme 

de salubrizare, în condiţiile legii; 

  b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul 

realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare 

economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de 

mediu; 

  c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, 

extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor 

impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare; 

  d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în 

vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico 

edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate 

cu Legea nr. 51/2006, republicată; 

  e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 

competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare 

asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; 

  f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile reglementate de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea 

infrastructurii aferente; 

  g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor 

de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru 

extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări; 

  h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, 

pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de 

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

  i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de 

salubrizare, după dezbaterea publică a acestora; 

  j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea 

sistemului de colectare separată a deşeurilor, în vederea transportării acestora 

către instalaţiile de tratare; 

  k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de 

salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare; 

  l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în 

conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

────────── 

  *) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea 



Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 6 august 2007 

  m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul 

serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi; 

  n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii 

de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de 

performanţă ai serviciului de salubrizare; 

  o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciului de salubrizare; 

  p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute 

la lit. k); 

  q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile 

operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind 

gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din deşeurile municipale, în 

condiţiile prevăzute de lege. 

   Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achite operatorilor 

sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează în 

beneficiul întregii comunităţi. 

 

 Consiliile judeţene pot avea competenţe cu privire la înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi coordonarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, 

precum şi a activităţilor specifice realizate prin intermediul acestora. 

 Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor sau părţi ale 

acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului. 

    Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi asigură 

deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. 

 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei are următoarele 

responsabilităţi cu privire la gestionarea deşeurilor: 

 

  a) participă la elaborarea Programului naţional de gestionare a deşeurilor - 

P.N.G.D., urmăreşte îndeplinirea obiectivelor acestuia şi sprijină autorităţile 

administraţiei publice locale pentru atingerea acestor obiective; 

  b) sprijină metodologic şi/sau financiar, în condiţiile legii, autorităţile 

administraţiei publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separată a 

deşeurilor de la deţinătorii de deşeuri, în vederea eliminării şi valorificării 

acestora; 

  c) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării de 

strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor municipale; 

  d) participă, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor 

specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere şi municipale; 

  e) sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea unor 

sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism 

general şi amenajarea teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest 



domeniu; 

  f) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile şi responsabilităţile 

autorităţilor administraţiei publice locale, deliberative sau executive, după caz, 

legate de gestionarea deşeurilor. 

 

 Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este 

A.N.R.S.C. 

 

A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru – link  privind serviciul de 

salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislaţiei în domeniu şi acordă 

licenţă operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi. 

 

   A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt acordate prin Legea nr. 

51/2006, republicată, faţă de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi 

faţă de toţi operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de 

organizare, natura capitalului, ţara de origine sau modalitatea de gestiune 

adoptată. 

 

 

https://www.anrsc.ro/salubrizare/legislatie/

