
 
Primăria orașului Târgu-Neamț            Aprob 
Compartiment Transporturi               Primar 
Nr. 3614 din 11. 03.2019            Vasilică Harpa 
        
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL pentru 
activitatea de salubrizare stradală. 

 
          Având în vedere prevederile art. 17, alin. (3) din Contractul nr.73 din 
28.04.2017 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare stradală a oraşului Târgu neamţ, încheiat cu SC Eurosal Trade SRL. 

        Tarifele pentru activitatea de salubrizare stradală practicate de către SC 
Eurosal Trade SRL se pot modifica numai după un an de derulare a contractului. 
Tarifele pot fi ajustate anual în raport cu evoluţia parametrului de ajustare şi vor fi 
aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ. Parametrul de 
ajustare va fi indicele preţurilor  pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică. 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, 
Legea serviciilor comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

 Ţinând cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localitaţilor, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007 al Autoritaţi Naţionale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice. 

         Văzând prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006, Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. 
          Având în vedere adresa nr. 2491 din 18.02.2019 , transmisa de SC Eurosal 
Trade SRL cu privire la majorarea tarifelor conform indicelui preţurilor pentru 
servicii comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada Mai 2017 – 
ianuarie 2019. 
                  Prin urmare, propunem Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț spre 
analiză , dezbatere şi aprobare Proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor 
practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL pentru activitatea de salubritate stradală. 

.                    
  Direcţia Cotabilitate 
  Ec. Iosub ecaterina     Comp.Transporturi 
                Ing. Cojocariu N. Cezar 
        Srv. Juridic 
  Jr. Balbuzan Sofica 
 
 
 
 



 
 
 

         ROMĂNIA 
JUDEȚUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

  PROIECT 
HOTĂRÂRE 

Privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL pentru 
activitatea de salubrizare stradală. 

 
 

Consiliul local al orașului Târgu- Neamț, județul Neamț; 
    Având în vedre : 
 a) prevederile art. 17, alin. (3) din Contractul nr.73 din 28.04.2017 privind 
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală a 
oraşului Târgu neamţ, încheiat cu SC Eurosal Trade SRL. 

b) prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor 
comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare. 

c) prevederile art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localitaţilor, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007 al Autoritaţi Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice. 

d) prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Ţinând cont de adresa nr. 2491 din 18.02.2019 , transmisa de SC Eurosal Trade 
SRL cu privire la majorarea tarifelor conform indicelui preţurilor pentru servicii 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada Mai 2017 – ianuarie 
2019. 

   Examinând Expunerea de motive nr. 3613/11.03.2019 a Primarului oraşului 
Târgu Neamţ, precum Raportul de specialitate  nr. 3614/11.03.2019înaintat de Direcţia 
Contabilitate Compartimentul Transporturi  şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei 
orașului Târgu Neamț. 

   Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate 
     In temeiul prevederilor art.36 alin (1) si (2), lit.d, alin.6 lit.a, pct.14, alin.9 
precum si in temeiul  art.45 alin.(1) din Legea privind administratia publica locala, 
nr.215/2001 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
     
       HOTĂRĂȘTE: 
 

         Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade 
SRL pentru activitatea de salubritate stradală cu 4,8%,  reprezentând Indicele 
preţurilor pentru servicii pentru perioada Mai 2017 – Ianuarie 2019, conform anexei 
nr. 1  la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.       
 
 
 



 
 
 
 

Art.2.  Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Contractul nr. 73 /28.04.2017 privind 
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală a 
oraşului Târgu – Neamţ, conform anexei nr. 2  la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia.          
           Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte 
hotărârii contrare. 

       Art.4.  Secretarul oraşului Târgu-Neamţ, prin Compartimentul Administraţie 
Publică Local va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărîri instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

 
 
 

   Inițiator 
                      Primar             Avizat legalitate 
  Vasilică Harpa      Secretar  oraş 
          Jr. Sabin Isabel 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
PRIMAR 
NR. 3613 din 11.03.2019 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL pentru 

activitatea de salubrizare stradală. 
 

 
Tarifele pentru activitatea de salubrizare stradală practicate de către SC Eurosal 

Trade SRL se pot modifica numai după un an de derulare a contractului. Tarifele pot fi 
ajustate anual în raport cu evoluţia parametrului de ajustare şi vor fi aprobate prin 
Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ. Parametrul de ajustare va fi 
indicele preţurilor  pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de Statistică.        

Pentru perioada Mai 2017 – Ianuarie 2019, indicele preţurilor pentru servicii este 
de 4,8%, procent cu care se va majora tarifele pentru activitatea de salubrizare 
stradală.  

În conformitate cu: 
a) prevederile art. 17, alin. (3) din Contractul nr.73 din 28.04.2017 privind 

delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală a 
oraşului Târgu neamţ, încheiat cu SC Eurosal Trade SRL. 

b) prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor 
comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare. 

c) prevederile art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localitaţilor, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007 al Autoritaţi Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice. 

d) prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Prin urmare, propun Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț spre analiză , 
dezbatere şi aprobare Proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de 
către S.C. Eurosal Trade SRL pentru activitatea de salubritate stradală. 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
          

          



         ANEXA NR. 1 
        LA HCL NR.     DIN 
 
 
 
          



 
 

Denumirea lucrarilor Unitate 
de 

masura 

Pret unitar actual 
pe lucrare (lei fara 

TVA) 

Pret unitar majorat pe 
lucrare (lei fara TVA) 

2 3 5 6 
Maturat mecanizat strazi 1000 mp 20,5 21,48 
Maturat manual strazi 1000 mp 18,7 19,59 
Maturat mecanizat trotuare 1000 mp 24,9 26,09 
Maturat manual trotuare 1000 mp 22,5 23,58 
Stropit carosabil 1000 mp 4,2 4,40 
Spalat carosabil 1000 mp 10 10,48 
Curatat rigole 1000 mp 256 268,28 
Intretinere curatenie 1000 mp 24,2 25,36 
Spalare cosuri de gunoi 
stradale 

Buc 0  

Dezinfectare cosuri de gunoi 
stradale 

Buc 0  

Curatat manual zapada pe 
trotuare 

1000mp 189 198,07 

Curatat mecanic zapada pe 
trotuare 

1000 mp 45 47,16 

Curatat guri de scurgere Buc 4 4,19 
Combatere polei mecanizat  
pe strazi (nisip+sare) 

1000 mp 32 33,54 

Combatere polei mecanizat 
pe strazi (cu soluþie de 
clorurã de calciu în stare 
solidã/lichidã) 

1000 mp 38 39,82 

Combatere polei manual pe 
trotuare(nisip+sare) 

1000 mp 54 56,59 

Combatere polei manual pe 
trotuare (cu soluþie de 
clorurã de calciu în stare 
solidã/lichidã) 

1000 mp 62 64,97 

Spargere si indepartare 
gheata trotuare 

1000 mp 247 258,85 

Incarcat manual zapada Tona 18 18,86 
Incarcat mecanizat zapada Tona 16 16,76 
Transport zapada Tona 18 18,86 
Incarcare manuala a 
deseurilor clandestine 

Tona 37 38,77 

Incarcare mecanizata a 
deseurilor clandestine 

Tona 28 29,34 

Transport deseuri clandestine 
la statia de transfer 

Tona 298 312,30 



                                       Anexa nr. 2  la HCL NR 

 

                                     ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ                                       
              str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 

 

 

 

ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL NR.73/28.04.2017 PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN 

CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE STRADALA  A ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

 

 

              ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ, cu sediul în TÂRGU-NEAMŢ, str. Ştefan cel Mare, 
nr.62, cod poştal 615200 judeţul Neamţ, telefon/fax 0233/790508, cod unic înregistrare 
2614104, cod IBAN RO 05TREZ49321A300530XXX, deschis la Trezoreria oraşului Tîrgu 
Neamţ, reprezentat prin Dl. HARPA VASILICĂ, având funcţia de PRIMAR al oraşului Tîrgu 

Neamţ, pe de o parte, în calitate de DELEGATAR, 

şi 
            Operatorul S.C.EUROSAL TRADE SRL, codul unic de înregistrare 20798838, cu sediul 

principal în Orasul Târgu- Neamţ, str. Calistrat Hogas, nr. 2, judeţul Neamţ, reprezentata legal de 
domnul Airinei Stelică, având funcţia de administrator, pe de alta parte, în calitate de DELEGAT, 

 

 

au încheiat prezentul act aditional în temeiul Hotarârii Consiliul local al Oraşului Tîrgu Neamţ 
nr. ........................privind ……………………………………. 
 
Art.1. Obiectul prezentului act aditional il reprezinta modificarea tarifelor practicate pentru 
activitatile de salubrizare, tarife prevazute in Anexa nr.1 la Contractul nr.73/28.04.2017. 
Art.2.Celelalte articole raman neschimbate. 
Art.3.Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în trei exemplare. 

 

                   DELEGATAR,                                                                    DELEGAT, 

         ORASUL TÂRGU- NEAMŢ                                         S.C. EUROSAL TRADE SRL 

 








