
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si 

încheierea contractului Delegarea prin concesiune a  gestiunii unor activit ăti componente 
ale serviciului de salubrizare a unit ătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociati ei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt 
 
 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local T`rgu Neam] nr. 287 din 23.12.2016  privind atribuirea si încheierea 

contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de 
salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam]; 

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) [i ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilită]i 
publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) [i ale art. 20 alin. (2), lit. d) 
din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită]ilor republicată; 

- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale 

serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam] nr. 63 din 01.03.2017;  
- adresa nr. 882 /24.03.2017 înregistrată la A.D.I. ECONEAM}, în calitate de Autoritate 

Contractantă în numele [i pe seama noastră, cu nr. 102/27.03.2017; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) [i alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea 

Administra]iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări [i completările ulterioare; 
Examinând expunerea de motive nr. 7471 din 08.05.2017 a Primarului ora[ului T`rgu Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr.7471 din 08.05.2017 al compartimentului de protec]ia mediului 
— Serviciul UAT, precum [i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, 
republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

ART. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea [i încheierea 

contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de 

salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam] prin introducerea tarifelor majorate ca urmare a aplicării taxei 
de depozitare stabilită prin O.U.G. 196/2005 privind Fondul de mediu în cuantum de 80 de lei / tonă fără 
TVA. 
ART. 2  Pe cale de consecin]ă, Anexa 2 a HCL nr. 287din 23.12.2016 se înlocuie[te cu Anexa la prezenta 
Hotărâre. 



  

 ART. 3 Se acordă un mandat special reprezentantului ora[ului T`rgu Neam] în cadrul Adunării Generale a 
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele ora[ului T`rgu Neam], 
actul adi]ional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i 

componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam] care va cuprinde tarifele astfel 
aprobate prin această hotărâre. 
ART. 4 Celelalte articole din HCL nr. 287 din 23.12.2016 r\m`n neschimbate. 
ART. 5 Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru     
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   
ART.6 Serviciul juridic — Contencios, Administra]ie Public\ va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor [i persoanelor interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu 
Consiliul Local. 
 
                                    
 

                                    Ini]iator, 
          Primar, 
     Vasilic\ Harpa                                      Avizat legalitate, 
                          Secretar ora[, 
                                                        Jr. Laura Elena Maftei 
              p/ Consilier Juridic }u]u Ion 

 
 
 
AN/AN 
DS.___ 
EX.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ               
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; 

fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro  

                  Primar 
                  Nr. 7471 din 08.05.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si 
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a  gestiunii unor activit ăti componente 
ale serviciului de salubrizare a unit ătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociati ei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt 
 
 

Punerea în executare începând cu data de 01.01.2017 a OUG nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu prin Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea ordinului  

Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr.578/2006 pentru aprobarea  Metodologiei 

de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, impune așa numita 

taxă de depozitare de 80 lei/tonă de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate de către 

terți în vederea eliminării finale prin depozitare (în județul nostru depozitul conform 

Girov). Urmare a dispozițiilor legale sus menționate prin HCJ NR. 46 /28.02.2017 a fost 

majorat tariful de depozitare la depozitul județean Girov la 154,41 lei /tonă cu TVA inclus 

de la 44,92 lei/tonă inclusiv TVA. 

Prin adresele înregistrate la ADI ECONEAMT sub nr.74/07.03.2017 si 

nr.102/27.03.2017, Asocierea SC ROSSAL SRL – SC DIASIL SERVICE SRL în 

calitate de delegat (operator) al contractului de concesiune nr. 63/01.03.2017 „Delegarea 

prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizarea a 

unităților administrativ teritoriale membre al ADI ECONEAMȚ din zona 3 județul Neamț” 

solicită aprobarea majorării tarifelor stabilite prin Contract cu influențele generate de 



  

introducerea taxei de depozitare de  80 lei /tonă, respectiv creșterea salariului minim pe 

economie cu 16% începând cu data de 01.02.2017.  

Ordinul nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului Ministerului 

Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu mai sus invocat prevede la Cap. 

IV Modul de calcul al taxei prevăzute la Art. 9 alin 1 lit. c) din OUG 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, prevede următoarele: 

         ART. 16 (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau după caz 

administratorii de depozite au obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu 

taxa pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în 

vederea eliminării finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop, în cuantumul 

prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, aprobată cu modificările și completările ulterioare.  

(4) Obligația prevăzută la alin. (1) revine următorilor proprietari sau, după caz, 

administratori de depozite: 

a) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri inerte, pentru 

deșeurile inerte încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare; 

b) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, 

pentru deșeuri municipale încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin 

depozitare; 

c) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, 

pentru deșeurile nepericuloase de orice altă origine, eliminate final prin depozitare, care 

satisfac criteriile de acceptare la depozitul de deșeuri nepericuloase. 

Solicitarea operatorilor de salubritate este legală și oportună având în vedere 

principiul statuat în legislația europeană, obligatoriu și in legislația românească, potrivit 

căruia poluatorul plătește. Prin urmare, chiar dacă obligația de a plăti la Fondul pentru 

mediu taxa de depozitare aparține administratorului sau deținătorului depozitului, 



  

aceasta trebuie înțeleasă în sensul unei simple acțiuni contabile prin care sumele aferente 

taxei de depozitare încasate de al operatori sunt virate necondiționat către Fondul pentru 

mediu, ca fiind o taxă legal stabilită. La rândul lor, operatorul SC ROSSAL  SRL – SC 

DIASIL SERVICE SRL nu poate fi obligat sa suporte din venituri proprii taxa de 

depozitare având in vedere ca prin regulamentul serviciului de salubrizare a județului, 

parte integranta a contractului de delegare mai sus menționat, are obligația sa devieze pe 

cheltuiala proprie de la depozitare cel puțin 40% din cantitatea de deșeuri total colectata 

pe zona 3. 

 Prin urmare această taxă trebuie suportată de poluatori, care sunt locuitorii 

localităților din zona 3,  fie ca producători casnici de deșeuri sau ca producători non-

casnici ai serviciului așa cum sunt organizați în persoane juridice – agenți economici, 

respectiv instituții publice sau private de utilitate publică. Numai aceștia sunt terții care 

potrivit art. 16 alin 2 din Ordinul 2413 /2016 încredințează în vederea eliminării finale prin 

depozitare deșeurile municipale generate în propria gospodărie și la locul de muncă. 

Acestora si organelor administrației publice locale le revine sarcina stipulata in legea 

211/2011 privind regimul deșeurilor de a atinge până la 31 decembrie 2020 un nivel de 

pregătire pentru utilizare și reciclare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă într-un 

cuvânt -  deviere de la depozitare - de minimum 50 % din masa totală de deșeuri 

colectată. Aceasta taxa a fost introdusa in vederea cointeresării generatorilor de deșeuri 

de a selecta din gospodărie, respectiv din unitate economica deșeurile pe cele 4 fracții. 

În conformitate cu art. 18, alin. (2)  taxele pentru deșeurile inerte și deșeurile 

nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se 

declară și se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a 

desfășurat activitatea.  

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] a aprobat contractul nr. 63/ 01.03.2017 cu SC 

ROSSAL SRL – SC DIASIL SERVICE SRL  având următorul obiect de activitate:  

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv 



  

fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori ; 

b) Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora; 

c) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și 

deșeurile similare Târgu Neamț ;  

d) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare Târgu 

Neamț ; 

e) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a  

deșeurilor; 

Tarifele aprobate de Consiliile locale și Adunarea Generală ADI ECONEAMȚ pe zona 

3 sunt cele stipulate in anexa 2 la HCL nr. 287 /  23.12.2016 : 

a).1. în mediul rural 158,55 lei/tonă la care se adaugă TVA, respectiv 2,13 Lei 
lunar/persoană la care se adaugă TVA;  

a).2. în mediul urban 204,67 lei/tonă la care se adaugă TVA, respectiv 6,02 Lei 
lunar/persoană la care se adaugă TVA;  

             Tariful pentru persoane juridice este de 344 lei/tonă  la care se adaugă TVA. 

Pentru îndeplinirea obligației stabilită prin Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 de a 

se plăti la Fondul pentru mediu taxa în cuantum de 80 lei/tonă deșeu depozitat, 

propunem spre aprobare completarea anexei 2 la HCL nr. 287 / 23.12.2016 dupa cum 

urmeaza:    

- Tariful Tc rural – 158,55 lei/tonă fără TVA (2,13 lei/persoană/lună fără TVA) 

- Tariful Tc urban – 204,67 lei/tonă fără TVA (6,02 lei/persoană/lună fără TVA) 

- Tariful Tc persoane juridice – 344 lei/tonă fără TVA. 

Taxele de mediu menționate mai sus se încasează de către operatorul delegat, se 

evidențiază separat in factura emisa de operator fiecărui utilizator casnic, respectiv non 



  

casnic, in baza contractului individual de prestări servicii încheiat cu titularul acestuia si se 

virează in contul administratorului depozitului de deșeuri nepericuloase Girov. 

Taxa de mediu astfel stabilita se aplica in mod corespunzător si utilizatorilor fără 

contract in condițiile art.26  din Legea 101/20016 (cărora li se aplica taxa speciala de 

salubriza stabilita de Consiliul Local). 

La calculul  cuantumului taxei pentru mediu 9 depozitare) s-a avut în vedere 

obligația existentă in contract a operatorului de a devia de la depozitare cantitatea de 

40% cantitate de deșeu colectată, motiv pentru care i s-a admis luarea în calcul la 

stabilirea taxei doar a 60 % din cantitatea de deșeuri colectată și depozitată la Girov după 

următoarea formulă: 

- Tm = (Ig*365/12)*0,60*80/1000 unde: 

- Tm – taxa de mediu exprimată în lei/persoană/lună fără TVA; 

- Ig – indicele de generare conform documentației de atribuire (0,4417 

kg/persoană/zi în mediul rural, respectiv 0,9668 kg/persoană/zi în mediul urban; 

- 0,60 – procentul maxim de depozitare din cantitatea colectată (minim 40% 

deviere); 

- 80 – taxa datorată Fondului de mediu în lei/tonă fără TVA; 

- 365/12; 1000 – factori de conversie unități de măsură. 

Asocierea SC ROSSAL SRL -  SC DIASIL SERVICE SRL va menționa distinct in facturile 

emise către utilizatorii casnici si non casnici tariful nou aprobat precum si suma aferenta 

taxei de depozitare de 80 lei/tona. 

   Modalitatea de stabilire a noilor tarife precum si procedura de încasare si virare la 

fondul pentru mediu a sumelor reprezentând taxa de depozitare este în acord cu 

prevederile contractului cadru nr. 63/01.03.2017, art. 6 lit. c), art. 26 alin. (3) din Contract 

potrivit cărora în situația în care independent de Delegat și de voința sa, daca modificările 

legislative apărute ulterior semnării contractului alterează echilibrul economico-financiar 



  

al acestuia, dau dreptul Delegatului să solicite modificările/ajustările de tarife 

corespunzătoare, în scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al Contractului.  

Art. 28 din Contractul sus menționat prevede că modificarea acestuia se face 

numai prin Act adițional încheiat între părțile contractante.  

Proiectul de hotărâre propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe 

dispozițiile Legii 215/2001 a administrației publice locale modificată și republicată, Art. 36 

alin (1), alin (2) lit. c) și d) și Art. 45 precum și ale Legii 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, respectiv Art.6 alin (1) lit. e), i), k) ,l) și p) și ale Art. 9 alin. 1), lit. 

a), g) și h), Art. 9, lit. c), din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu 

modificările și completările ulterioare și art.16, art. 17, art. 18 din Ordinul nr. 2413/2016 

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul 

pentru mediu.  

Prin proiect propunem modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr. 287/ 

23.12.2017   urmând ca aceasta sa aibă următorul conținut: 

Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț sunt: 

1. Redevența: 

Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuala (lei) Redevența trimestriala 

(lei) 

2.783.331,99 347.916,49 86.979,12 

2. Tarifele aferente activităților prestate: 

- Tariful Tc rural – 158,55 lei/tonă fără TVA (2,13 lei/persoană/lună fără TVA) la 

care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 0,7 lei/persoană/lună fără TVA; 

- Tariful Tc urban – 204,67 lei/tonă fără TVA (6,02 lei/persoană/lună fără TVA) la 

care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 1,4 lei/persoană/lună fără TVA; 



  

- Tariful Tc persoane juridice – 344 lei/tonă fără TVA la care se adaugă taxa de 

mediu în cuantum 48 lei/tonă fără TVA; 

- Taxele de mediu menționate la acest punct se încasează de către operatorul 

delegat, se evidențiază separat în factură emisă de operator fiecărui utilizator 

casnic respectiv non-casnic, în baza Contractului individual de prestări servicii 

încheiat cu titularul acestuia și se virează în contul administratorului Depozitului 

de deșeuri nepericuloase Girov. Taxa de mediu astfel stabilită se aplică în mod 

corespunzător și utilizatorilor fără contract în condițiile art. 26 din Legea nr. 

101/2006 (cărora li se aplică taxa specială de salubrizare stabilită de consiliul 

local). 

Având în vedere argumentele în fapt și drept prezentate mai sus propunem spre 

adoptare Consiliului local al Ora[ului T`rgu Neam], proiectul de hotărâre în forma 

anexată. 

Propun a se acorda un mandat special reprezentantului UAT T`rgu Neam] în cadrul 

Adunării Generale a Asociației să voteze  modificării si completările de mai sus prevăzute 

conform Proiectului de Hotărâre sub forma unui Act adițional la Contractul de concesiune  

nr. 63/ 01.03.2017 cu SC ROSSAL SRL – SC DIASIL SERVICE SRL. 

 

 

Initiator, 
Primar, 

 Vasilic\ Harpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ               
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; 
fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro              

      Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul UAT 

Nr. 7471 din 08.05.2017                                                                  Avizat,                                            
                       Primar, 
                  Vasilic\ Harpa 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si 

încheierea contractului Delegarea prin concesiune a  gestiunii unor activit ăti componente 
ale serviciului de salubrizare a unit ătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociati ei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt 
 

Văzând Expunerea de Motive nr. 7471 din 08.05.2017 a primarului  ora[ului T`rgu Neam] prin 
care se propune modificarea [i completarea HCL nr.287 din 23.12.2016 facem următoarele precizări: 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) [i ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor 
comunitare de utilită]i publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările [i completările ulterioare, 
autorită]ile deliberative ale unită]ilor administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea 
stabilirii, ajustării sau modificării pre]urilor [i tarifelor, după caz, în condi]iile legii speciale, cu 
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate [i aprobate de autorită]ile de reglementare 
competente `i pot mandata asocia]iile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilită]i 
publice să exercite, în numele [i pe seama lor a acestor atribu]ii cu condi]ia primirii în prealabil a unui 
mandat special din partea autorită]ilor deliberative ale unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale 
asocia]iei. 

Autorită]ile deliberative ale unită]ilor administrativ-teritoriale au atribu]ii în domeniu, conform 
prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localită]ilor nr. 101/2006, cu 
modificările [i completările ulterioare, în ceea ce prive[te "stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor 

propuse de operator în conformitate cu normele metodologice*) elaborate [i aprobate de A.N.R.S.C.". 
Contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de 

salubrizare a unită[ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam], aprobat prin HCL nr. 287 din 23.12.2016 de la art. 13, alin. 
(5): modificarea [i ajustarea tarifelor enumerate la paragraful (1) se aprobă de ADI ECONEAMŢ în baza 

mandatului prealabil special acordat în acest sens de unită]ile administrativ teritoriale membre. 
Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C. în materie sunt cuprinse în Ordinul nr. 109/2007 în 

care, la art. 15 alin. (1), se prevede: tarifele pentru activită]ile specifice serviciului de salubrizare pot fi 

modificate în următoarele situa]ii: … c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc 

la cre[terea cheltuielilor de protec]ie a mediului... 
Taxa de salubrizare de 80 lei / tonă a fost introdusă prin intrarea în vigoare începând cu data de 

01.01.2017 a modificărilor la O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu iar prin Ordinul nr. 



  

2413/2016 privind modificarea Ordinului Ministerului Mediului [i gospodăriri Apelor nr. 578/2006 pentru 
aprobarea Metodologiei de calcul a contribu]iilor [i taxelor datorate la Fondul pentru mediu a fost 
determinată metodologia de calcul [i decontare a acestei taxe. Conform actelor normative men]ionate taxa 
pentru de[eurile depozitate se decontează de către administratorul/proprietarul depozitului direct la fondul 
de mediu. Conform principiului aplicat în dreptul european al mediului, poluatorul plăte[te, prin tariful 
practicat la depozitare, administratorul/operatorul de depozit transferă obliga]ia de plată la operatorul de 
salubrizare iar acesta din urmă, prin tarifele [i taxele aplicate, transferă obliga]ia de plată către utilizatorul 
final al serviciului de salubrizare, generatorul persoană fizică sau juridică. 

Prin adresa nr. 882 /24.03.2017 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate 
Contractantă în numele [i pe seama noastră, cu nr. 102/27.03.2017, SC ROSSAL S.R.L. în calitate de lider 
de asociere delegat (operator) al contractului de concesiune nr. 63 din 01.03.2017 „Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de salubrizarea a unită]ilor administrativ 
teritoriale membre al ADI ECONEAM} din zona 3, jude]ul Neam]” solicită aprobarea majorării tarifelor 
stabilite prin Contract cu influen]ele generate de introducerea taxei de depozitare de  80 lei /tonă  începând 
cu data de 01.02.2017. 

Modul de calcul al taxei aplicată suplimentar tarifului este unul obiectiv, ]inând cont de indicii de 
generare comunica]i la nivel na]ional dar [i de obliga]iile asumate prin contractul de delegare privind 
devierea unei cantită]i de la depozitare de minim 40% din cantitatea colectată.  

De asemenea, conform dispozi]iilor alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administra]iei 
publice locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare, în exercitarea atribu]iilor privind 
gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul local asigură, potrivit competen]elor sale [i în 
condi]iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes local. 

În cauză este vorba de o taxă impusă printr-o lege, Consiliul local fiind obligat să o introducă în 
tariful de colectare aprobat anterior sub sanc]iunea unei posibile încadrări a refuzului exprimării votului 
favorabil ca abuz în func]ie. Mai mult, este posibil ca în cazul neexecutării contractului din cauza 
neaprobării tarifului majorat, operatorul desemnat poate solicita rezilierea contractului înso]ită de daune-
interese. 

În consecin]ă, apreciem că proiectul de hotărâre îndepline[te condi]iile pentru a fi pentru a fi supus 
dezbaterii [i aprobării plenului consiliului local. 

 
 
 
 

              ~ntocmit, 
ing. Niculina Acatrinei 

 
 
 
 



  

 
                                                                                                              Anexa la Hotărârea  

nr…………..din…………..2017 
 
 

REDEVENTA SI TARIFE 
 
 

  Redeventa si tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre 
ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt sunt: 
 
1. Redeventa: 

 
Redeventa pe 8 ani (lei) Redeventa anuala (lei) Redeventa trimestriala (lei) 

2.783.331,99 347.916,49 86.979,12 

 
2. Tarifele aferente activitătilor prestate: 

- Tariful Tc rural – 158,55 lei/tonă fără TVA (2,13 lei/persoană/lună fără TVA) la care se adaugă 
taxa de mediu în cuantum de 0,7 lei/persoană/lună fără TVA; 

- Tariful Tc urban – 204,67 lei/tonă fără TVA (6,02 lei/persoană/lună fără TVA) la care se adaugă 
taxa de mediu în cuantum de 1,4 lei/persoană/lună fără TVA; 

- Tariful Tc persoane juridice – 344 lei/tonă fără TVA la care se adaugă taxa de mediu în cuantum 
48 lei/tonă fără TVA; 

- Taxele de mediu men]ionate la acest punct se încasează de către operatorul delegat, se eviden]iază 

separat în factură emisă de operator fiecărui utilizator casnic respectiv non-casnic, în baza 

Contractului individual de prestări servicii încheiat cu titularul acestuia [i se virează în contul 

administratorului Depozitului de de[euri nepericuloase Girov. Taxa de mediu astfel stabilită se 

aplică în mod corespunzător [i utilizatorilor fără contract în condi]iile art. 26 din Legea nr. 

101/2006 (cărora li se aplică taxa specială de salubrizare stabilită de consiliul local). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


