
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA 
PRIMAR 

 

Nr. MOL /9  din 03.03.2023 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- 

operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. 

 

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data de......., 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 9/1 din 03.03.2023 al primarului comunei; raportul de specialitate  nr.1329 din 

08.03.2023, întocmit de compartimentul administrare domeniul public și privat  , precum și avizele cu caracter 

consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sărata; 

În baza prevederilor : 

- art.54, art.56 alin.(5), art. 63 din Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 

deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; Ordonanței de Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor , cu 

modificările și completările ulterioare ;  Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea 

deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 - 

”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al 

deșeurilor”, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art.25 din  Legea privind serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale  Contractului de finanțare nr.131826/11.04.2011, încheiat 

între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind 

transparenta decizionala în administratia publică, republicată; art.129 alin.(2) lit.b), lit.c), lit.d)  coroborat cu 

alin.(7) lit.i), lit.n),  art.139  alin. (3) lit. d), f) și g),   din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Luând în considerare: 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr.31/2009 privind aprobarea participării comunei Sărata, 
din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău” și ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei  Sărata nr.5 /2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;  
-Adresa ECOSUD S.A. nr. 570/07.01.2023 înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 665/08.02.2023 privind 

solicitarea modificării tarifelor; 

-Fișa de fundamentare pentru modificare tarif deșeuri și hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat; 

-Fișa de fundamentare pentru modificare tarif de compostare biodeșeuri colectate separat; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de preluare a deșeurilor din construcții și demolări; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de depozitare; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de transfer al deșeurilor reziduale colectate separat; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase. 

-Anexele/ memoriile aferente fiecărei fișe de fundamentare; 

-Decizia C.D. a ADIS Bacău nr. 7/23.02.2023 privind transmiterea spre analiză și aprobare a tarifelor propuse 

de S.C. ECOSUD S.A.; 

-Adresa ADIS Bacău nr. 1006/03.03.2023, înregistrată la sediul primăriei Sărata sub nr. 1210/03.03.2023 

În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 

 

 

 



 

Art.1.  Se aprobă modificarea și aplicarea de către S.C. ECOSUD S.A. a următoarelor tarife, de la data 

semnării Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, conform Anexa nr. 1 (FIȘE DE 

FUNDAMENTARE) la  prezenta Hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr. 3 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, conform Anexei nr. 2, la 

prezenta Hotărâre. Se acordă mandat Președintelui Asociației, Valentin IVANCEA, să semneze în numele și 

pe seama asociaților Actul Adițional nr. 3, cu Anexele aferente, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește doamna ARGATU IRINA , având calitatea de reprezentant al Comunei SĂRATA în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în 

conformitate cu prevederile art.1 și art. 2 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei ADIS Bacău. 

Art.4 Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa 

de contencios administrativ competentă teritorial . 

Art. 5 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata, prin Compartimentele  administrare 

domeniul public și privat  și financiar contabil. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei Sărata, 

Compartimentelor nominalizate la art.5, precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local 

(MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro 

 

 

Inițiator, Primar                       Avizat, Secretarul general al comunei Sărata 
   Argatu Irina                              Cristina Sandu   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comuna-sarata.ro/


 

UAT COMUNA SĂRATA  

PRIMAR        ANEXA nr. 1  

         La PH nr.9/03.03.2023 

 
 

TARIFE PROPUSE de  către S.C. ECOSUD S.A.  

de la data semnării Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018,  

conform FIȘE DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

NR. 
CRT. 

ACTIVITATE TARIF PROPUS  
(lei/ tonă fără TVA) 

1 Preluarea deșeurilor în vederea depozitării 97,01 

2 Preluarea deșeurilor din construcții și demolări  216,06 

3 Preluarea deșeurilor în vederea transferului 117,05 

4 Preluarea deșeurilor în vederea sortării 900,02 

5 Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea 
compostării 

235,95 

6 Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor 
menajere periculoase 

334,37 

 

 

 

 

 

 

 Compartiment ADPP 

Inițiator          Întocmit, 

Primar, Argatu Irina                                                                           Referent , Nedea Constantin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 h) la normele metodologice 

RSA DE FUNDAMENTARE 

pentru modificare tarif sortare deseuri de hartie. carton, metal. plastic si sticla colectate separat 

Nr. crt. SPECIFICAT1E UM 

Fundamentarea 

anterioara 

aprobata 

Realizat in 

perioada ultimelor 

12 luni incheiate 

contabil (*) 

Propus 

1 Cheltuieli materiale. din care: lei/an 2,156,291.34 2,182,318.71 2,393,152.65 

1.1 Carburanti. aditivi si lubrifianti lei/an 154,964.13 146,140.85 151,994.98 

1.2 Cheltuieli cti utilitatile. din care lei/an 247,287.94 216,219.31 199,108.26 

1.2.1 Energie electrica tehnologica lei/an 238,944.11 215,130.68 98,775.91 

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 55,401.37 

1.2.3 Alimentarea cu apa Si  canalizare ape uzate lei/an 8,343.83 1,088.63 44,930.99 

1.2.4 Alte utilitati lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 

utilaje. instalatii si echipamente 
lei/an 

54,731.84 78,139.89 41,152.14 

1.4. Materii prime si materiale consumabile lei/an 0.00 152,334.08 151,852.72 

1.5 Echipament de lucru si protectia munch i lei/an 10,345.83 1,699.60 77,688.00 

1.6 Reparatii si intretinere, din care lei/an 60,116.96 101,414.03 256,432.13 

1.6.1 Reparatii si intretinere in regie lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.6.2 Reparatii si intretinere cu tertii lei/an 60,116.96 101,414.03 256,432.13 



Nr. crt. SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioard 

aprobat5 

Realizat in 

perioada ultimelor 

12 luni incheiate 

contabil (*) 

Propus 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor. instalatiilor 51 a 

mijloace1or de transport 
lei/an 

637.85 5,688.34 7,981.30 

1.8 Redeventa lei/an 876,972.84 826,171.35 876,972.85 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului lei/an 4,740.00 4,033.38 2,772.00 

1.10 Cheltuieli cu detenninarea compozitiei deseurilor lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.11 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: lei/an 746,493.95 615,520.38 579,066.64 

1.11.1 Campanii de informare st constientizare lei/an 18,736.39 0.00 25,833.73 

1.11.2 Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport lei/an 0.00 40,645.93 0.00 

1.11.3 Cheltuieli cu taxe, licente. acreditAri/certiticari si autorizari lei/an 185,846.50 326,249.91 430,968.46 

1.11.4 Alte cheltuieli lei/an 534,594.87 248,624.54 122,264.45 

1.12 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane. amenzi, 

penalitati. desprtgubiri. donatii si sponsorizari 
lei/an 

7,316.20 34,957.50 48,131.63 

Cheltuieli de natuni salarialli, din care: lei/an 3,820,801.49 2,653,755.16 3,581,296.16 

2.1 Salarii lei/an 3,818,638.19 2,379,731.81 2,904,860.21 

2.2 Contributie asiguratorie pentru muned (CAM) lei/an 0.00 53,544.30 65,359.35 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap lei/an 0.00 0.00 66,756.59 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an 2,163.30 220,479.05 544,320.00 

2 



r 

Nr. crt. SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioard 

aprobat5 

Realizat in 

perioada ultimelor 

12 luni incheiate 

contabil (*) 

Propus 

Cheltuieli cu valorificarea energetica. daca este cazul lei/an 354,240.66 172,137.55 

I Total cheltuieli de exploatare (1+2+3) lei/an 5,977,092.83 5,190,314.53 5,974,448.80 

II Cheltuieli financiare lei/an 4,500.00 0.00 3,000.00 

III Cheltuieli totale (CT = I + II) lei/an 5,981,592.83 5,190,314.53 5,977,448.80 

IV Profit (CT x r%) lei/an 598,159.28 519,031.45 597,744.88 

V Cota de dezvoltare. daca este cazul (CT x d%) lei/an 0.00 0.00 0.00 

VI Valoare totala a prestatiei (III + IV + V) lei/an 6,579,752.11 5,709,345.98 6,575,193.68 

VII Cantitatea programata tone/an 10,816.01 7,305.61 7,305.61 

VIII Nutnar de locuitori pers 

IX Tarif (VI/VW lei/tona 608.33 781.50 900.02 

X Tarif utilizatori casnici (IX x vil)!ox x 12) lei/pers/lund 

XI Densitatea medie a deseurilor municipale (p) tone/me 

XII Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XI) lei/mc 

ECO SLID S.A. 
ADRIAN-MIREL SCA\4t,144T,„ 
Director General 	4' 

ip ik 	eco-, 	›-1 , 
0./1, 	1 

1  
Rog. 

3 



Anexa nr. 3 d) la normele metodologice 

FISA DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea tarifului de preluare a deseurilor din constructii si demolari 

Nt. 

crt. 
SPEC1FICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil(*) 

Propus 

Cheituieli materiale, din care: lei/an 361,167.88 50,514.80 130,348.50  

1.1 Carburanti, aditivi si lubrifianti lei/an 136,211.95 9,322.54 52,227.80 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile, din care lei/an 1,174.20 0.00 240.44  

1.2.1 Energie electrica tehnologica lei/an 475.46 0.00 209.63  

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 0.00  

1.2.3 Alimentare cu apa si canalizare ape uzate lei/an 

, 

698.74 0.00 30.81 

1.2.4 Alte utilitati lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 

transport, utilaje, instalatii si echipamente 
lei/an 

29,292.91 49.79 12,740.71 

1.4. Materii prime si materiale consumabile lei/an 4,303.40 0.00 3,230.62 

1.5 Echipament de lucru si protectia muncii leilan 846.00 0.00 109.19 



Nr. 

crt. 
SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioara aprobatA 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1.6 Reparatii si intretinere, din care lei/an 12,376.65 350.00 0.00 

1.6.1 Reparatii si intretinere in regie lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.6.2 Reparatii si intretinere cu tertii lei/an 12,376.65 350.00 0.00 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si 

a mijloacelor de transport 
lei/an 

11,127.91 38,546.64 38,546.64 

1.8 Redeventa lei/an 1 09,881.41 0.00 0.00  

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului lei/an 0.00 0.00 0.00  

1.10 Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor lei/an 0.00 0.00 0.00  

1.11 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: lei/an 55,95345 2,245.83 7,548.52  

1.11.1 Campanii de informare si constientizare lei/an 3,035.70 0.00 3,776.32 

1.11.2 inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.11.3 
Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificAri si 

autorizAri 
lei/an 0.00 2,245.83 3,772.20 

1.11.4 Alte cheltuieli lei/an 3,874.86 0.00 0.00 
, 



Nr. 

crt. 
SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioarA aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil(*) 

Propus 

1.12 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, 

amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari 
lei/an 49,042.89 0.00 15,704.56 

Cheltuieli de naturA salariala. din care: lei/an 30,147.69 2,974.70 191.35 

2.1 Salarii lei/an 27,249.03 2,909.24 183.02 

2.2 Contributie asiguratorie pentru muncA (CAM) lei/an 613.10 65.46 4.12 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap lei/an 0.00 0.00 4.21 

2.4 Ate drepturi asimilate salariilor lei/an 2,285.57 0.00 0.00 

Cheltuieli cu sortarea lei/an 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli aferente altor activitAti de tratare a 

deseurilor 
leilan 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli cu depozitarea lei/an 0.00 242,477.47 335,895.18 

Total cheltuieli de exploatare lei/an 391,315.58 295,966.97 466,435.03 

II Cheltuieli financiare lei/an 30,000.00 3,995.90 0.00 

III Cheltuieli totale (CT = I + II) lei/an 421,315.58 299,962.87 466,435.03 



Nr. 

crt. 
SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

, 
IV Profit (CT x r °A) lei/an 4,213.16 2,999.63 4,664.35 

V Cheltuieli cu contributia pentru economia circuIara lei/an 1,172,173.91 276,998.40 276,998.40 

VI 
Valoare totala a activitAtii 

(III + IV + V) 
lei/an 1,597,702.64 579,960.90 748,097.78 

VII Cantitatea programata Qtotai tone/an 14,652.17 3,462.48 3,462.48 

VIII Taff (VI / VII) lei/tona 109.04 167.50 216.06 

ECO SUD S.A. 

ADRIAN-MIREL SCARLAT 

Director teral 

I 409c0‘ 

*  0 e  

OC` 
_ 



Anexa nr. 3 d) la normele metodologice 

FISA DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea tarifului pentru stocarea temporara a deseurilor voluminoase 

Nr. 

crt. 
SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1 Cheltuieli materiale, din care: lei/an 3,078.72 109,881.40 112,457.84 

1.1 Carburanti, aditivi si lubrifianti lei/an 195.68 0.00 1,570.67 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile, din care lei/an 294.26 0.00 46.78 

1.2.1 Energie electric tehnologica 
_ 

lei/an 15.76 0.00 13.29 

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 0.00  

1.2.3 Alimentare cu apa si canalizare ape uzate lei/an 278.50 0.00 33.49 

1.2.4 Alte utilitati lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 

transport, utilaje, instalatii si echipamente 
lei/an 

0.00 0.00 398.61 

1.4. Materii prime si materiale consumabile lei/an 5.07 0.00 22.39 

1.5 Echipament de lucru si protectia muncii lei/an 423.00 0.00 118.69 



Nr. 

crt. 
SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1.6 Reparatii si intretinere. din care lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.6.1 Reparatii si intretinere in regie lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.6.2 Reparatii si intretinere cu tertii lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.7 
Amortizarea autospecialelor. utilajelor. instalatiilor si 

a mijloacelor de transport 
lei/an 

2,136.48 0.00 0.00 

1.8 Redeventa lei/an 0.00 109,881.40 109,881.40 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului lean 0.00 0.00 0.00 

1.10 Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor leitan 0.00 0.00 0.00  

1.11 Atte cheltuieli cu servicii executate de terti. din care: lei/an 24.23 0.00 272.33  

1.11.1 Campanii de informare si constientizare leilan 0.00 0.00 0.00 

1.11.2 inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.11.3 
Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari Si 

autorizari 
leiian 0.00 0.00 272.33 

1.11.4 A lte cheltuieli lei/an 0.00 0.00 0.00 



Nr. 

crt. 
SPECIFICKFIE UM 

Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1.12 
Alte cheltuieli materiale. exclusiv provizioane. 

amenzi, penalitati, despilgubiri. donatii s,i sponsorizari 
lei/an 24.23 0.00 146.96 

Cheltuieli de natura" sa1aria15. din care: lei/an 4,116.00 4,017.69 5,855.39 

2.1 Salarii lei/an 3,529.22 3,929.28 5,600.67 

2.2 Contributie asiguratorie pentru mundi (CAM) lei/an 72.00 88.41 126.02 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap lei/an 0.00 0.00 128.71 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an 514.78 0.00 0.00 

Cheltuieli cu sortarea lei/an 

Cheltuieli aterente altor activitati de tratare a 

deseurilor 
lei/an 

Cheltuieli cu depozitarea lei/an 28,519.02 9,086.46 

Total cheltuieli de exploatare leiian 7,194.72 142,418.10 127,399.70 

II Cheltuieli tinanciare lei/an 0.00 0.00 0.00 

III Cheltuieli totale (CT = I + 11) lei/an 7,194.72 142,418.10 127,399.70 



Nr. 

crt. 
SPECIFICATIE UM 

Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabiI (*) 

Propus 

IV Profit (CT x r%) lei/an 71.95 1,424.18 1,274.00 

V Cheltuieli cu contributia pentru econornia circular lei/an 1,292.42 24,647.43 7,493.22 

VI 
Valoare totala a activitatii 

(III + IV + V) 
lei/an 8,559.08 168,489.71 136,166.91 

VII Cantitatea programata Qtolal tone/an 70.24 407.24 407.24 

VIII Tarif (VI / VII) lei/tond 121.85 413.74 334.37 

ECO SUD S.A. 

ADRIAN-MIREL SCARLAT 

Director General 



Anexa nr. 3 t) la normele metodologice 

Fl$A DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea tarifului de transfer al deseurilor reziduale colectate separat 

Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil 

(*) 

Propus 

1 Cheltuieli materiale, din care: lei/an 5,153,624.76 2,739,285.58 3,486,948.78 

1.1 Carburanti. aditivi si Iubrifianti let/an 724,583.41 1,060,482.34 1,346,080.05 

1.2  Cheltuieli cu utilitatile, din care lei/an 230,007.10 225,530.92 209,904.25 

1.2.1 Energie electrica tehnologica lei/an 222,239.58 166,779.33 106,956.14 

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 61,391.02 

1.2.3 Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate 	 lei/an 7,767.52 58,751.59 41,557.09 

1.2.4 Alte utilitati lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale. mijloace de transport, 

utilaje, instalatii si echipamente 
lei/an 

123,766.14 227,651.99 237,778.01 

1.4. Materii prime stmateriale consumabile lei/an 30,287.56 27,201.20 41,738.25 

1.5 Echipament de lucru si protectia muncii lei/an 
, 

5,551.18 16,918.23 28,803.58 

1.6 Reparatii si intretinere, din care lei/an 170,003.03 187,105.13 295,132.77 

1.6.1 Reparatii Si intretinere in regie lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.6.2 Reparatii 51 intretinere Cu tertii lei/an 170,003.03 187,105.13 295,132.77 



Nr. crt. SPECIFICAT1E UM 
Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil 

(*) 

Propus 

1.7 
Amortizarea autospecialelor. utilajelor, instalatiilor si a 

tnijloacelor de transport 
lei/an 

25,910.77 12,592.57 25,325.62 

1.8 Redeventa lei/an 306,396.55 270,888.07 306,395.55 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului lei/an 4,409.68 23,758.48 19,770.30 

1.10 Cheltuieli cu detcrminarea compozitiei deseurilor lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.11 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: lei/an 3,532,709.34 579,565.96 934,943.58 

1.11.1 Campanii de informare si constientizare lei/an 5,332.77 0.00 8,455.18 

1.11.2 inchiriere de utilaje/autospecialelmijloace de transport lei/an 0.00 13,357.84 0.00 

1.11.3 Cheltuieli cu taxe. licente. acreditari/certificari $i autorizari 	lei/an 215,838.24 276,723.31 365,024.96 

1.11.4 Alte cheltuieli 	 lei/an 
_ 

3,287,067.18 289,484.81 561,463.44 

1.12 
Alte cheltuieli materiale. exclusiv provizioane, amenzi, 

penalitati. despagubiri. donatii si sponsorizari 
lei/an 

24,471.15 107,590.69 41,076.82 

2 Cheltuieli de natura salariala, din care: lei/an 941,562.07 1,507,529.82 1,487,856.33 

2.1 Salarii lei/an 843,466.38 1,372,818.00 1,249,584.00 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) lei/an 18,977.99 30,986.88 28,115.64 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap lei/an 0.00 0.00 28,716.69 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an 
_ 

79,117.69 103,724.94 181,440.00 

1 Total cheltuieli de exploatare (1+2) lei/an 6,095,186.82 4,246,815.40 4,974,805.11 



Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Reafizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil 

(*) 

Propus 

II Cheltuieli financiare lei/an 13,954.69 0.00 0.00 

III Cheltuieli totale (CT = I + II) lei/an 6,109,141.51 4,246,815.40 4,974,805.11 

IV Profit (CT x r%) lei/an 610,914.15 424,681.54 497,480.51 

V Cota de dezvoltare. daca este cazul (CT x d%) lei/an 0.00 0.00 0.00 

VI Valoare totala a prestafiei (III + IV + V) lei/an 6,720,055.66 4,671,496.94 5,472,285.62 

VII Cantitatea programata de deseuri reziduale tone/an 52,312.38 46,750.46 46,750.46 

VIII Nunfar de locuitori pers 

IX Tarif(VINII) lei/tona 128.46 99.92 117.05 

X Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(IX x 12) lei/pers/ 

luna 

XI Densitatea medic a deseurilor municipale (p) tone/me 

XII Tarif utilizatori non casnici (IX)x(XI) lei/mc 

ECO SUD S.A. 
ADRIAN-MIREL SCARLAT 
Director General 

/AN^ 

oeco 

''Ecr 



Anexa nr. 3 h) la normele metodologice 

FISA DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea tarifului de compostare biodeseuri colectate separat 

Nr. crt. 

_ 

SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1 Cheltuieli materiale. din care: lei/an 375,799.33 362,745.94 567,099.83 

1.1 Carburanti. aditivi si lubrifianti lei/an 11,928.07 40,931.65 71,878.68 

1.2 Cheltuieli cu utilitAtile. din care lei/an 7,041.06 0.00 15,610.90 

1.2.1 Energie electrica tehnologica lei/an 6,053.43 0.00 15,306.45 

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.2.3 Alimentarea Cu apa si canalizare ape uzate lei/an 987.63 0.00 304.45 

1.2.4 Alte utilitati lei/an 0.00 0.00 0.00 	- 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport. 

utilaje. instalatii si echipamente 
lei/an 

7,832.22 921.41 14,544.65 

1.4. Materii prime si materiale consumabile lei/an 4,147.06 0.00 10,562.87 

1.5 Echipament de lucru si protectia munch i lei/an 726.00 0.00 1,079.00 

1.6 Reparatii si intretinere. din care lei/an 17,304.58 8,324.99 68,599.55 

1.6.1 Reparatii si intretinere in regie lei/an 0.00 2,094.08 0.00 

1.6.2 Reparatii si intretinere cu tertii lei/an 17,304.58 6,230.91 68,599.55 

1.7 
Amortizarea autospecialelor. utilajelor. instalatiilor si a 

mijloacelor de transport 
lei/an 

42,814.64 112,778.52 112,778.52 



Anexa nr. 3 h) la normele metodologice 

FISA DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea tarifului de compostare biodeseuri colectate separat 

Nr. cit. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1 Cheltuieli materiale. din care: lei/an 375,799.33 362,745.94 567,099.83 

1.1 Carburanti. aditivi si lubrifianti lei/an 11,928.07 40,931.65 71,878.68 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile. din care lei/an 7,041.06 0.00 15,610.90 

1.2.1 Energie electrica tehnologica lei/an 6,053.43 0.00 15,306.45 

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 
_ 

0.00 

1.2.3 Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate lei/an 987.63 0.00 304.45 

1.2.4 Alte utilitati lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport. 

utilaje. instalatii si echipamente 
lei/an 

7,832.22 921.41 14,544.65 

1.4. Materii prime si materiale consumabile lei/an 4,147.06 0.00 10,562.87 

-1.5 Echipament de lucru si protectia munch i lei/an 726.00 0.00 1,079.00 

1.6 Reparatii si intretinere. din care lei/an 17,304.58 8,324.99 68,599.55 .- 

1.6.1 Reparatii si intretinere in regie lei/an 0.00 2,094.08 0.00 

1.6.2 Reparatii si intretinere Cu tertii lei/an 17,304.58 6,230.91 68,599.55 

1.7 
Amortizarea autospecialelor. utilajelor. instalatiilor si a 

mijloacelor de transport 
lei/an 

42,814.64 112,778.52 112,778.52 



Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil ( 	) 

Propus 

1.8 Redevenla lei/an 93,710.40 88,062.18 93,710.40 

1.9 Cheltuieli cu protecsia mediului lei/an 3,160.00 0.00 	- 2,772.00 

1.10 Cheltuieli cu determinarea compoziSiei de5eurilor lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.11 Alte cheltuieli cu servicii executate de tell. din care: lei/an 187,135.31 111,727.19 169,821.71 

1.11.1 Campanii de informare 5i con5tientizare lei/an 13,760.54 0.00 20,503.70 

1.11.2 inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.11.3 Cheltuieli cu taxe. license. acreditari/certificari si autorizari lei/an 130,662.98 99,367.34 148,680.14 

1.11.4 Alte cheltuieli lei/an 0.00 12,359.85 637.87 

1.12 
Alte cheltuieli materiale. exclusiv provizioane. amenzi. 

penalitali. despagubiri. donaSii 5i sponsorizdri 
lei/an 

42,711.79 0.00 5,741.55 

2 Cheltuieli de natura salariald. din care: lei/an 232,928.22 37,927.90 45,478.24 

2.1 Salarii lei/an 
, 

232,342.11 36,051.73 42,323.33 

2.2 Contributie asiguratorie pentru muncd (CAM) lei/an 0.00 811.16 952.27 

2.3 Contribulie la fondul pentru handicap lei/an 0.00 0.00 972.63 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an 0.00 1,065.01 1,230.00 

3 Cheltuieli cu valorificarea energetic:a. dacd este cazul lei/an 0.00 0.00 

I Total cheltuieli de exploatare (1+2+3) lei/an 608,727.55 400,673.84 612,578.07 

II Cheltuieli tinanciare lei/an 2,907.76 14,163.71 2,436.34 

2 



Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioara aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

III Cheltuieli totale (CT = 1 + II) lei/an 611,635.31 414,837.55 615,014.41 

IV Profit (CT x r%) lei/an 61,163.53 41,483.76 61,501.44 

V Cota de dezvoltare, daca este cazul (CT x d%) lei/an 0.00 0.00 0.00 
_ 

VI Valoare total 	a prestatiei (III + IV + V) lei/an 672,798.84 456,321.31 676,515.85 

VII Cantitatea programafa tone/an 1,125.68 2,867.26 - 	2,867.26 

VIII Nurnar de locuitori pers 

IX Tarif (VI/VII) lei/tond 597.68 159.15 235.95 

X 
Tarif utilizatori casnici 

(IX x VII)/(IX x 12) 

lei/pers/ 

tuna 

XI Densitatea medie a deseurilor municipale (p) tone/mc 

XII Tarif utilizatori non casnici (IX)x(X1) lei/mc 

ECO SUD S.A. 
ADRIAN-MIREL SCARLAT 
Director General 
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Anexa nr. 3 i) la normele metodologice 

EISA DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea tarifului de depozitare 

Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1 Cheltuieli materiale, din care: lei/an 5,230,709.95 6,450,397.97 7,781,176.01 

1.1 Carburanti. aditivi 5i lubrifianti lei/an 710,850.17 808,607.85 1,318,292.86 

1.? Cheltuieli cu utilitatile. din care lei/an 417,857.32 455,293.11 1,071,414.48 

1.2.1 Energie electrica tehnologica lei/an 404,780.11 409,393.75 876,116.46 

1.2.2 Energie electrica activitati administrative lei/an 0.00 0.00 158,966.85 

1.2.3 Alimentarea Cu apa .si canalizare ape uzate 
_. 

lei/an 13,077.21 45,899.36 36,331.17 

1.2.4 Alte utilirati lei/an 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale. mijloace de 

transport, utilaje. instalatii si echipamente 
lei/an 

122,487.17 282,427.32 437,460.26 

1.4. Materii prime si materiale consumabile lei/an 314,773.72 624,480.42 642,550.51 

1.5 Echipament de lucru si proteetia muncii lei/an 12,663.85 33,742.27 41,358.74 

1.6 Reparatii si intretinere. din care lei/an 134,271.45 221,364.44 179,757.48 

1.6.1 Reparatii si intretinere in res,Tie lei/an 0.00 821.01 0.00 

1.6.2 Reparatii si intrefinere cu tertii lei/an 134,271.45 220,543.43 179,757.48 



Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a 

mijloacelor de transport 
lei/an 

259,731.58 201,171.41 58,283.23 

1.8 Redevenfa lei/an 2,159,407.80 2,251,364.82 2,159,407.80 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului lei/an 73,036.02 167,277.35 277,598.87 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti. din care: lei/an 1,025,630.87 1,296,852.88 1,515,829.92 

1.10.1 Campanii de informare si constientizare lei/an 12,227.32 61,474.12 17,659.38 

1.10.2 Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport lei/an 58,655.21 107,507.02 120,060.02 

1.10.3 
Cheltuieli cu taxe. licente. acreditari/certiticari Si 

autorizari 
lei/an 

280,165.92 532,017.84 596,436.47 

1.10.4 Alte cheltuieli lei/an 467,829.41 595,853.90 781,674.05 

1.11 
Alte cheltuieli materiale. exclusiv amenzi. penalitati, 

despauubiri, donatii Si sponsorizari 
lei/an 

206,753.01 107,816.10 79,221.87 

... Cheltuieli de natura salariala. din care: lei/an 1,416,456.89 2,286,833.01 2,818,458.21 

2.1 Salarii lei/an 1,289,776.14 2,144,878.98 2,475,469.02 

2.2 Contributie asieuratorie pentru munca (CAM) lei/an 29,028.75 48,160.97 55,698.05 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap lei/an 0.00 0.00 56,888.75 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an 97,652.00 93,793.07 230,402.39 

Fond pentru inchiderea si monitorizarea post inchidere a 

depozitului de deseuri 
lei/an 

1,246,057.04 1,246,214.98 1,309,214.91 



ECO SUD S.A. 

ADRIAN-MIREL 

Director General 

Nr. crt. SPECIFICATIE UM 
Fundamentarea 

anterioard aprobata 

Realizat in perioada 

ultimelor 12 luni 

incheiate contabil (*) 

Propus 

Cheltuieli cu garantia linanciara" de mediu lei/an 0.00 0.00 75,438.11 

I Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4) lei/an 7,893,223.88 9,983,445.96 11,984,287.24 

II Cheltuieli financiare lei/an 206,250.00 35,421.65 16,769.59 

III 
Cheltuieli totale 

(CT — 1+ II) 
lei/an 

8,099,473.88 10,018,867.61 12,001,056.84 

IV 1 Profit (CT x r%) lei/an 809,947.39 1,001,886.76 1,200,105.68 

V Cota de dezvoltare. daca este cazul (CT x d%) lei/an 514,161.45 514,161.45 514,161.45 

VI Valoare totala a prestatiei (III + IV + V) lei/an 9,423,582.72 11,534,915.82 13,715,323.97 

VII Cantitatea prommata tone/an 134,563.40 141,383.90 141,383.90 

VIII Numar de locuitori pers 

IX Tarif (VI/VII) lei/tona 70.03 81.59 97.01 

Tarif utilizatori casnici 

(IX x VII)/(1X x 12) 

lei/persilu 

na 

XI Densitatea medie a deseurilor municipale (p) tone/mc 

XII 
Tarif utilizatori non casnici 

(IX)x(Xl) 
lei/mc 
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UAT COMUNA SĂRATA  

PRIMAR         ANEXA nr. 2  

         La PH nr.9/03.03.2023 

 
 

ACT ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE 
A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1087/1078 DIN DATA DE 16.04.2018 

 
PĂRŢILE 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău („ADIS Bacău”), cu sediul în Calea 
Mărășești nr. 2,  municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă 
judecătoria Bacău cu nr. 6/A/2010 din data de 28.01.2010, CIF 26601020, cont RO48RZBR000006001768194  
deschis la Raiffeisen Bank Bacău, reprezentată prin Valentin Ivancea, având funcția de președinte, în numele 
și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:  
 
Județul Bacău, Municipiile Bacău, Onești, Moinești; Orașele Buhuși, Comănești, Dărmănești, Slănic Moldova, 
Tg. Ocna; Comunele Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Bistrița, Berești Tazlău, Berzunți, 
Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, Căiuți, Cașin, Cleja, Colonești, Corbasca, Coțofănești, 
Dămienești, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipești, Găiceana, Gioseni, Gârleni, Ghimeș Făget, 
Glăvănești, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuș, Horgești, Huruiești, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Lipova, 
Livezi, Luizi Călugăra, Măgirești, Măgura, Mânăstirea Cașin, Mărgineni, Motoșeni, Negri, Nicolae Bălcescu, 
Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pârgărești, Pâncești, Pârjol, Plopana, Poduri, 
Podu Turcului, Prăjești, Racova, Răcăciuni, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Sărata, Săucești, Scorțeni, 
Secuieni, Stănișești, Solonț, Strugari, Ștefan cel Mare, Tamași, Târgu Trotuș, Traian, Tătărăști, Ungureni, 
Urechești, Valea Seaca, Vultureni, Zemeș,  
 
Împreună în calitate de delegatar (denumiţi în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 
 
Şi 
 
ECO SUD S.A., cu sediul social în București, Str. Ankara nr. 3, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului București sub nr. J40/4022/2002, CUI RO 13838255, reprezentată legal prin domnul Adrian Mirel 
Scarlat, Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează 
„Delegatul”), lider al asocierii ECO SUD S.A. – HIGH SORTING S.A. – ANDUNA SERVIMOB S.R.L., 
 
Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 
 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 
 

(1) Între părți a fost încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 1087 din data 
de 16 aprilie 2018 (denumit „Contractul de Delegare”); 

(2) Modificările legislative intervenite prin OUG nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 640/2022 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de 
salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor 
de salubrizare; 

(3) ECO SUD a transmis in data de 22.11.2022 solicitarea privind modificarea tarifelor de salubrizare 
aferente Contractului de Delegare; 

(4) Clarificările și explicațiile aduse de Delegat, la solicitarea ADIS Bacău, cu privire la solicitarea de 
modificare a tarifelor anterior menționată, urmate de transmiterea de către Delegat a fișelor de 
fundamentare însoțite de memoriile tehnico-economice justificative și anexele aferente solicitării de 
modificare a tarifelor de salubrizare ce fac obiectul Contractului (adresa nr. 570/07.02.2023, înregistrată 
la ADIS Bacău sub nr. 665/08.02.2023) astfel cum au rezultat în urma clarificărilor referite anterior,  

Părțile au decis încheierea prezentului act adițional la Contractul de Delegare, cu următorul conținut:   
 
Art. I Art. 2 din Contractul de Delegare se modifică și va avea următorul conținut: 
 
„Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta în delegarea de Delegatar către Delegat a gestiunii 
activităţilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului definite la art. 1 de mai sus ca „Serviciul”, 
respectiv:  
(a) Transferul deșeurilor municipale în stația de transfer de la Găiceana, inclusiv transportul separat al 

deșeurilor reziduale la depozitul conform de la Bacău; Delegatul va opera și întreține stația de transfer și 
instalațiile și echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Găiceana, cu obligația de a le repara și/sau 
înlocui pe cele care nu mai pot fi folosite, conform art. 10 pct. 21 din Contract; 



(b) Transferul deșeurilor municipale în stația de transfer de la Berești Tazlău, inclusiv transportul separat al 
deșeurilor reziduale la depozitul conform de la Bacău, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate 
separat la stația de sortare de la Onesti; Delegatul va opera și întreține stația de transfer și instalațiile și 
echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Berești Tazlău, cu obligația de a le repara și/sau înlocui 
pe cele care nu mai pot fi folosite, conform art. 10 pct. 21 din Contract; 

(c) Menținerea în conservare a stației de sortare și a instalațiilor și echipamentelor sale situate pe 
amplasamentul de la Moinesti; Delegatul se obliga, la solicitarea expresa a UAT Moinesti, să renunțe la 
operarea stației de sortare și să o predea liberă de obligații proprietarului; 

(d) Transferul deșeurilor municipale în stația de transfer de la Onești, inclusiv transportul separat al deșeurilor 
reziduale la depozitul conform de la Bacău; Delegatul va opera și întreține stația de transfer și instalațiile și 
echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Onești;   

(e) Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în 
stația de sortare de la Onești, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul conform de 
la Bacău și/sau la instalațiile de valorificare energetică; Delegatul va opera și întreține stația de sortare și 
instalațiile și echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Onești;   

(f) Tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Onești, inclusiv 
transportul reziduurilor la depozitul conform de la Bacău și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 
Delegatul va opera și întreține stația de compostare și instalațiile și echipamentele sale situate pe 
amplasamentul de la Onești;  

(g) Eliminarea, prin depozitare, în celulele 2, 3 și 4 ale depozitului județean Bacău, a deșeurilor reziduale, a 
deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de 
la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite 
din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri 
nepericuloase; Delegatul va opera și întreține celulele 2, 3 și 4 ale depozitului județean Bacău; 

(h) Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în 
stația de sortare de la Bacău, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul conform de 
la Bacău și/sau la instalațiile de valorificare energetică; Delegatul va opera și întreține stația de sortare și 
instalațiile și echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Bacău;   

(i) Tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Bacău, inclusiv 
transportul reziduurilor la depozitul conform de la Bacău și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 
Delegatul va opera și întreține stația de compostare și instalațiile și echipamentele sale situate pe 
amplasamentul de la Bacău;  

(j) Operarea centrului de la Bacău de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;     
(k) Proiectarea și execuția celulelor 3 si 4 ale depozitului județean Bacău vor fi finanțate exclusiv din sumele 

prevăzute în Fișa de Fundamentare preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare la poziția Cotă 
de dezvoltare, în baza proiectului tehnic actualizat și acceptat de către Delegatar; sumele acumulate în 
acest scop vor fi folosite doar cu acordul ADIS Bacău. Delegatul își asumă fundamentarea corectă în baza 
proiectului tehnic actualizat a sumelor necesare pentru proiectarea și execuția celulelor 3 și 4 ale depozitului 
județean Bacău. 

(l) Închiderea și monitorizarea celulelor 2, 3 si 4 ale depozitului județean Bacău; 
(m) Delegarea gestiunii serviciului se va face în conformitate cu prevederile Secţiunii 2.3 Conţinutul Serviciilor 

din Caietul de Sarcini, clauzele prezentului Contract şi dispoziţiilor art 19 din legea nr. 101/2006; 
(n) Zona de prestare a serviciului este  reprezentată de localitățile de pe teritoriul administrativ al județului 

Bacău în conformitate cu Anexa 10; 
(o) Delegatul are  drept de exclusivitate privind obiectul prezentului contract, iar Delegatarul  se obligă să nu 

acorde nici o autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea 
Delegatului  în exercitarea dreptului sau exclusiv  asupra prestării Serviciilor care i-au fost delegate. 
Delegatarul  nu va precupeți nici un efort pentru a-l proteja pe Delegat împotriva atingerilor de orice natură 
aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în Zona de prestare conform prezentului contract şi, în cazul 
litigiilor de aceasta natura prin măsuri administrative se obligă să-l sprijine pe Delegatar  până la soluţionarea 
acestora.  

(p) Delegatul  nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Delegatarului  în temeiul alin (o) de 
mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii în prestarea serviciilor ce i-au fost delegate  
ar fi provocată de un act săvârşit cu intenţie de  Delegatar sau de neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor 
sale prevăzute în prezentul Contract de Delegare”; 

(q) Prezentul Contract poate fi modificat, inclusiv în privința obiectului, conform celor rezultate din Protocolul 
încheiat între părți, înregistrat la Eco Sud sub nr. 498/01.02.2023.    

 
Art. II. Orice referire din cuprinsul Contractului de Delegare la „metodologia aprobată de ANRSC” pentru 
stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de salubrizare se va considera a fi făcută la Ordinul Președintelui 
ANRSC in vigoare, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor 
și a taxelor de salubrizare, începând cu data intrării în vigoare a acestuia.   
 
 
 
 
 



 
Art. III. Art. 10 pct. 16 din Contractul de Delegare se modifică și va avea următorul conținut: 
 
„Delegatul are următoarele obligaţii [...] 16. să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulamentul 
Serviciului, anexă la prezentul Contract, și de legislația în vigoare, inclusiv cei rezultați din Anexa 5 la OUG nr. 
92/2021 (operarea stațiilor de sortare – cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea 
totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare – 75%) şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea 
Serviciului prestat, sub sancțiunea penalităților prevăzute în Regulamentul serviciului și prin dispozițiile legale 
aplicabile”.   
 
Art. IV. Art. 14 alin. (3) din Contractul de Delegare, astfel cum a fost introdus prin Actul adițional nr. 2 la 
Contractul de delegare, se modifică și va avea următorul conținut: 
   
„În valoarea totală a facturii lunare emise de către Delegat va fi evidențiată separat contribuț ia la economia 
circulară (80 lei/tonă fără TVA). Cheltuielile cu contribuția pentru economie circulară se calculează conform 
legislatiei aplicabile in vigoare”.  
 
Art. V. Art. 16 alin. (1) din Contractul de Delegare se modifică, în conformitate cu fișele de fundamentare 
și memoriile tehnico-economice justificative puse la dispoziție de Delegat, în urma clarificărilor aduse 
de Delegat la solicitarea ADIS Bacău,  și va avea următorul conținut: 
 
„Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice începând cu data de ..... sunt de:” 

- 117,05 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului; 
- 900,02 lei/tonă, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării; 
- 235,95 lei/tonă,  pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării; 
- 97,01 lei/tonă  pentru preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare; 
- 334,37 lei/tonă   pentru  preluarea deșeurilor voluminoase și menajere periculoase; 
- 216,06 lei/tonă   pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări.   

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract. 
 
Tarifele menționate mai sus nu au incluse contribuția pentru economie circulară, care va fi facturată, calculată 
și plătită potrivit prevederilor legale aplicabile, fiind evidențiată separat în valoarea totală a facturii lunare emise 
de Delegat.  
 
De asemenea, tarifele menționate mai sus nu conțin TVA.  
 
Veniturile realizate de Delegat din vânzarea și/sau valorificarea deșeurilor (realizate de Delegat cu acceptul 
prealabil al ADIS Bacău) și cantitățile aferente vor fi raportate lunar de Delegat către ADIS, în vederea calculării 
cuantumului reducerii tarifului aferent activității prestate și aprobării tarifului de facturare al activității, potrivit 
prevederilor legale aplicabile.  
 
În cazul creșterii cu mai mult de +/- 10% pe o perioadă de 3 luni consecutiv a  cantităților medii lunare pe orice  fracție  
de  deșeuri  față  de  cele  evidențiate  la fundamentarea tarifelor modificate prin prezentul  Act Adițional,  Delegatarul,  
prin  ADIS Bacau, va solicita, iar Delegatul, în termen de maxim o lună de la primirea solicitării Delegatarului, va 
prezenta spre verificare și aprobare, tarifele și  fișele de fundamentare  aferente  cantităților rectificate, conform 
reglementarilor legale în vigoare. 
 
Art. VI. Art. 17 alin. (2) din Contractul de Delegare se modifică, în considerarea prevederilor Legii nr. 
101/2006, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 133/2022, precum și ale Ordinului A.N.R.S.C. in vigoare, 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 
deșeurilor și a taxelor de salubrizare, și va avea următorul conținut: 
 
„Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de ADIS, potrivit dispozițiilor statutare și legale aplicabile, acestea 
din urmă având prevalență, în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de unitățile administrativ 
teritoriale membre ADIS.  
 
Modificarea/ajustarea după primul an a tarifelor pentru populatie respectiv agenti economici si institutii se poate 
face în cazurile și conform Ordinului ANRSC in vigoare. Odată cu ajustarea tarifului, va fi ajustată corespunzător 
și redevența aferentă tarifului ajustat, conform formulei de ajustare a tarifelor”.  
 
 
Art. VII. Art. 25 alin. (1) și alin. (10) din Contractul de Delegare se modifică și vor avea următorul conținut: 
 
“(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi în 
Regulamentul Serviciului, Anexa nr. 1 la Contract, și de legislația în vigoare, inclusiv cei rezultați din Anexa 5 la 
OUG nr. 92/2021 (operarea stațiilor de sortare – cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din 
cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare – 75%).  



[…] 

(10) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă stabiliţi conform Regulamentului Serviciului 
va atrage obligația acestuia de a plăti penalităţi în valoare de 0,04% din valoarea facturata lunar, putând 
determina în cazul neplății rezilierea Contractului de către Delegatar, în conformitate cu prevederile Clauzei 
26.1.1 b) de mai jos. Nerespectarea de către Delegat, începând cu încheierea prezentului act adițional, a 
Indicatorului de Performanță rezultat din Anexa 5 la OUG nr. 92/2021 (operarea stațiilor de sortare – cantitatea 
totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare 
– 75%) va atrage plata ca și penalitate, de către Delegat, a contribuției pentru economie circulară și a costurilor 
de depozitare pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile corespunzătoare procentului de 
75% - cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la 
stațiile de sortare – prevăzut în Anexa 5 la OUG nr. 92/2021, menționat anterior. 

Factura de penalități (dacă este cazul) este emisă de ADIS BACĂU, până în data de 25 ianuarie a anului următor 
celui pentru care se aplică penalitățile și are în vedere cantitatea de deșeuri aferentă anului anterior, nereciclate 
până la procentul de 75% din cantitatea de deșeuri acceptate la stația de sortare. 

Termenul de plată al facturii de penalități este identic  cu  termenul de plată al facturilor emise de Delegat către 
Delegatar.  
 

Art. VIII. Fișele de fundamentare ce stau la baza tarifelor de salubrizare menționate mai sus – Anexa 1 la 
prezentul Act adițional, sunt parte integrantă din acesta.  

Art. IX. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare rămân nemodificate.  

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, astăzi ....., la sediul ADIS 
Bacău, două pentru ADIS și unul pentru Delegat și intra în vigoare la data semnării lui, dacă în cuprinsul său nu 
se prevede o altă dată de intrare în vigoare.  

 

Pentru Delegatar, ADIS       Delegat, 
Prin Presedinte,        Director General, 
Valentin Ivancea        Adrian Mirel Scarlat 
 

 

 

 

 

         Compartimentul ADPP 

Inițiator          Întocmit, 

Primar, Argatu Irina                                                                      Referent , Nedea Constantin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

 

Nr. 9/1 din  03.03.2023 
 
 
 
Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, judeţul Bacău  
 
 
 În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 privind Codul 
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative,  
 Îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre nr. 9 din 03.03.2023 privind 

aprobarea actului adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A., pentru 

motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate  nr.1329 /2023, întocmit de compartimentul administrare domeniul public și 

privat  ; 

În baza prevederilor : 
- art.54, art.56 alin.(5), art. 63 din Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; Ordonanței de 
Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare ;  Directivei 
Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională 
prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului 
Solicitantului, Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 - ”Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, 
Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, art.25 din  Legea privind serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale  Contractului de finanțare 
nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, art. 
7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, republicată; art.129 
alin.(2) lit.b), lit.c), lit.d)  coroborat cu alin.(7) lit.i), lit.n),  art.139  alin. (3) lit. d), f) și g),   din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
Luând în considerare: 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr.31/2009 privind aprobarea participării 
comunei Sărata, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” și ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei  Sărata nr.5 /2018 privind aprobarea atribuirii și 
încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de 
deșeuri în Județul Bacău;  
-Adresa ECOSUD S.A. nr. 570/07.01.2023 înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 665/08.02.2023 
privind solicitarea modificării tarifelor; 
-Fișa de fundamentare pentru modificare tarif deșeuri și hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate 
separat; 
-Fișa de fundamentare pentru modificare tarif de compostare biodeșeuri colectate separat; 
-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de preluare a deșeurilor din construcții și demolări; 



-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de depozitare; 
-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de transfer al deșeurilor reziduale colectate 
separat; 
-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului pentru stocarea temporară a deșeurilor 
voluminoase. 
-Anexele/ memoriile aferente fiecărei fișe de fundamentare; 
-Decizia C.D. a ADIS Bacău nr. 7/23.02.2023 privind transmiterea spre analiză și aprobare a tarifelor 
propuse de S.C. ECOSUD S.A.; 
-Adresa ADIS Bacău nr. 1006/03.03.2023, înregistrată la sediul primăriei Sărata sub nr. 
1210/03.03.2023 
 
 

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea Proiectului de hotărâre nr. 9 din 

03.03.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD 

S.A., a tarifelor propuse de ECO SUD , conform anexei nr. 1 și a modificării contractului  de 

delegarea gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1087/1078 din data de 16.04.2018 prin act 

adițional nr. 3 , conform anexei nr. 2, la ședința ordinară a consiliului local din luna  martie 2023 . 

 

 

Primar, 

Argatu Irina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 
Compartiment administrare domeniul public și privat  

 
Nr. 1329 din 08.03.2023 
       

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre nr. 9 din 03.03.2023  

privind aprobarea actului adițional nr. 3 la  

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 

1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. 

 

Având in vedere : 

- proiectul de hotărâre  nr. 9 din 03.03.2023 privind privind aprobarea actului adițional nr. 3 la  

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 

1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.  

-  tarifele propuse de ECO SUD , conform anexei nr. 1 ( fise de fundamentare )  

-  propunerea de modificare a contractului  de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare nr. 

1087/1078 din data de 16.04.2018 prin act adițional nr. 3 , conform anexei nr. 2, 

  - referatul de aprobare nr.9/1 din 03.03.2023 al primarului comunei , prin care se susține necesitatea 

și oportunitatea aprobării  actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. 

-Adresa ADIS Bacău nr. 1006/03.03.2023, înregistrată la sediul primăriei Sărata sub nr. 

1210/03.03.2023 

Luând în considerare: 

-Adresa ECOSUD S.A. nr. 570/07.01.2023 înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 665/08.02.2023 

privind solicitarea modificării tarifelor; 

-Fișa de fundamentare pentru modificare tarif deșeuri și hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate 

separat; 

-Fișa de fundamentare pentru modificare tarif de compostare biodeșeuri colectate separat; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de preluare a deșeurilor din construcții și demolări; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de depozitare; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului de transfer al deșeurilor reziduale colectate 

separat; 

-Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului pentru stocarea temporară a deșeurilor 

voluminoase. 

-Anexele/ memoriile aferente fiecărei fișe de fundamentare; 

-Decizia C.D. a ADIS Bacău nr. 7/23.02.2023 privind transmiterea spre analiză și aprobare a tarifelor 

propuse de S.C. ECOSUD S.A.; 

În baza prevederilor : 

- art.54, art.56 alin.(5), art. 63 din Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; Ordonanței de 
Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare ;  Directivei 
Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională 
prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului 
Solicitantului, Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 - ”Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, 
Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, art.25 din  Legea privind serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale  Contractului de finanțare 
nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău,  



 
art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, republicată; 
art.129 alin.(2) lit.b), lit.c), lit.d)  coroborat cu alin.(7) lit.i), lit.n),  art.139  alin. (3) lit. d), f) și g),   din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
În urma analizării proiectului de hotărâre sus menționat , constat următoarele :  
 

(1) Între părți a fost încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 1087 
din data de 16 aprilie 2018 (denumit „Contractul de Delegare”); 

(2) Modificările legislative intervenite prin OUG nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv prin Ordinul Președintelui 
ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare; 

(3) ECO SUD a transmis in data de 22.11.2022 solicitarea privind modificarea tarifelor de 
salubrizare aferente Contractului de Delegare; 

(4) Clarificările și explicațiile aduse de Delegat, la solicitarea ADIS Bacău, cu privire la solicitarea 
de modificare a tarifelor anterior menționată, urmate de transmiterea de către Delegat a fișelor 
de fundamentare însoțite de memoriile tehnico-economice justificative și anexele aferente 
solicitării de modificare a tarifelor de salubrizare ce fac obiectul Contractului (adresa nr. 
570/07.02.2023, înregistrată la ADIS Bacău sub nr. 665/08.02.2023) astfel cum au rezultat în 
urma clarificărilor referite anterior,  

(5) Se impun următoarele modificări : 
„Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice începând cu data de ..... sunt de:” 

- 117,05 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului; 
- 900,02 lei/tonă, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării; 
- 235,95 lei/tonă,  pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării; 
- 97,01 lei/tonă  pentru preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare; 
- 334,37 lei/tonă   pentru  preluarea deșeurilor voluminoase și menajere periculoase; 
- 216,06 lei/tonă   pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări.   

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract. 
Tarifele menționate mai sus nu au incluse contribuția pentru economie circulară, care va fi facturată, 
calculată și plătită potrivit prevederilor legale aplicabile, fiind evidențiată separat în valoarea totală a 
facturii lunare emise de Delegat.  
De asemenea, tarifele menționate mai sus nu conțin TVA.  
 

Ca urmare,   considerăm că  proiectul  de hotărâre  nr. 9/03.03.2023 împreună cu anexele nr.1 
și 2  este legal și oportun , ca urmare îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat în forma 
redactată la ședința consiliului local din luna  martie  2023. 
 
 
 
   Compartiment administrare domeniul public și privat  
 

Referent , 

Nedea Constantin 

 

 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

