
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TĂRGU — NEAM} 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea 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] 
            

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al ora[ului  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]; 

- prevederile art. 17, alin. (1) din Ordonan]a de Urgen]\ nr. 74/2018 pentru modificarea [i 
completarea Legii nr. 211/2011 provind regimul de[eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor [i a de[eurilor de ambalaje [i a Ordonan]ei de Urgen]\ a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;   

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) [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. l), 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;  
- prevederile Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 

- adresa nr. 4313/22.03.2019 a A.D.I. ECONEAM}, în calitate de Autoritate Contractantă în numele 
[i pe seama noastră, [i adresa nr. 4459/26.03.2019 a SC ROSSAL SRL Roman `n calitate de 
operator Zona 3 jude]ul Neam]; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) [i lin. (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. 4659/29.03.2019 a Primarului ora[ului Târgu- Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr. 4659/29/03.2019 al Compartimentului 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 Anexa Redeven]a [i Tarifele prev\zut\ `n Hotărârea Consiliului Local al ora[ului  nr. 
287/23.12.2016  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], se `nlocuie[te cu 
Anexa la prezenta Hot\rare, [i intr\ `n vigoare `ncepand cu luna mai 2019. 
Art. 2 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 3 Persoana mandatat\ (special) de Ora[ul Târgu-Neam] `n Adunarea general\ a ADI “ECONEAM}” 
va duce la `ndeplinire prevederile prezentei hot\râri.   
Art. 4 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[, 
                                  Consilier Juridic ISABELA SABIN 
 

 
 
 
AN/AN 
DS.___ 
EX.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 
 

ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ                 

 
 

            str.Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;  Fax: 233/790508; 
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                  Primar 
                  Nr. 4659 din 29.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea 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] 

 

 
     Lu\nd act de adresele nr. 4459/26.03.2019 a SC ROSSAL SRL (lider asociere) în calitate de delegat  
 
(operator) al contractului de concesiune nr. 63/01.03.2017 [i nr. 4313/22.03.2019 a  ADI ECONEAMT, 
            
      Din perspectiva legisla]iei în vigoare [i a prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

salubrizare, solicitarea operatorului de salubritate de modificare a tarifelor se bazeaz\ pe urm\toarele acte 

normative: 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilită]i publice prin modificare a 

tarifelor se în]elege o opera]iune de corelare a nivelurilor tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în 

situa]iile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor, pe 

baza metodologiei de calcul al structurii [i nivelului tarifelor existente, elaborată [i aprobată de 

autoritatea de reglementare competentă.  

- Metodologia de calcul aplicabilă în situa]ia modificării tarifelor este cuprinsă în Ordinul ANRSC nr. 

109/2007. În acest Ordin, la art. 15, se stipulează: tarifele pentru activită]ile specifice serviciului de 

salubrizare pot fi modificate în următoarele situa]ii: … b) pentru cazurile care conduc la modificarea 

structurală a costurilor sau a cantită]ilor ori la modificarea condi]iilor de prestare a activită]ii, care 

determină modificarea costurilor cu o influen]ă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni 

consecutiv;… . 

- Prevederile art. 17, alin. (1) din Ordonan]a de Urgen]\  nr.74/2018 pentru modificarea [i completarea 

Legii nr.211/2011 privind regimul de[eurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 



  

ambalajelor [i a de[eurilor de ambalaje [i a Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul de Mediu,  

- Contractul nr. 63/01.03.2017 stipulează dreptul operatorului de a solicita modificarea tarifelor [i 

obliga]ia autorită]ii contractante de a aproba această modificare în situa]ia în care este afectat 

echilibrul contractual, cu respectarea metodologiei cuprinsă în Ordinul nr. 109/2007. 

Tarifele în vigoare la 31 decembrie 2018, în Zona 3, sunt următoarele (fără TVA): 

a. Tariful pentru utilizatorii casnici din mediul urban — 236,42 lei/tonă, f\r\ TVA respectiv 6,95 

lei/persoană/lună, f\r\ TVA; 

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

Solicitarea cuprinsă în adresa operatorului nr. 4459/26.03.2019 este înso]ită de documenta]ia 

impusă de art. 8, alin. (2) din Ordinul 109/2007: fi[ele de fundamentare a noilor tarife propuse, pe 

elemente de cheltuieli [i memoriul tehnico-justificativ prin care se prezintă oportunitatea modificării 

tarifelor.  

Tarifele supuse spre aprobare sunt următoarele:    

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere pentru utilizatorii casnici din mediul urban: 11,39 lei 

(persoan\/lun\) exclusiv TVA, respectiv  13,55 lei(persoan\/lun\) inclusiv TVA [i  17,08 lei 

(persoan\/lun\) exclusiv TVA, respectiv 20,33 lei (persoan\/lun\) inclusiv TVA `n cazul 

nerespect\rii colect\rii selective. 

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere [i similare reziduale, pentru toate categoriile de 

utilizatori din mediul urban: 371,66lei/to exclusiv TVA, respectiv 442,28 lei/to inclusiv TVA [i 

557,5 lei/to exclusiv TVA, respectiv 663,42 lei/to inclusiv TVA, `n cazul necolect\rii selective. 

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere [i similare reciclabile, pentru toate categoriile de 

utilizatori din mediul urban: 676,62 lei/to exclusiv TVA, respectiv 805,18 lei/to inclusiv TVA [i 

1014,93 lei/to exclusiv TVA, respectiv 1207,77 lei/to inclusiv TVA, `n cazul nerespect\rii 

selective. 

 
Având în vedere că, potrivit art. 28 din Contractul sus men]ionat, modificarea acestuia se face 

numai prin Act adi]ional încheiat între păr]ile contractante (A.D.I. ECONEAMȚ [i asocierea S.C. 

ROSSAL S.R.L. — S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.) este necesară acordarea unui mandat reprezentantului 

Ora[ului T`rgu Neam] pentru aprobarea în Adunarea Generală a Zonei 3 a actului adi]ional la contract cu 

noile tarife aprobate potrivit art. 2 proiectul de hotărâre anexat. 

- Proiectul de hotărâre propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe dispozi]iile Legii 

215/2001 a administra]iei publice locale modificată [i republicată, Art. 36 alin (1), alin (2) lit. c) [i d)  



  

 

 

[i  art. 45, ale Ordonan]a de Urgen]\  nr.74/2018 pentru modificarea [i completarea Legii nr.211/2011 

privind regimul de[eurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor [i a 

de[eurilor de ambalaje [i a Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de  

Mediu, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilită]i publice [i ale Legii 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localită]ilor, cu respectarea corespunzătoare a metodologiei de stabilire a 

tarifelor cuprinsă în Ordinul ANRSC nr. 109/2007. 

Având în vedere argumentele în fapt [i drept prezentate mai sus propun spre adoptare  Consiliului 

Local al ora[uliu 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 Asocia]iei să voteze  modificările de mai sus prevăzute conform Proiectului de Hotărâre sub 

forma unui Act adi]ional la Contractul de concesiune  nr. 63/ 01.03.2017 cu SC ROSSAL SRL — SC 

DIASIL SERVICE SRL. 

 

 

Primar, 

Vasilic\ Harpa 
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             Serviciul UAT, Compartimentul Protec]ia Mediului 

               Nr. 4659 din 29.03.2019                                                                            Avizat,                                            
                                 Primar, 

                           Vasilic\ Harpa 

 
                                          

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea 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] 

            
 

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 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] ,  prevede la art. 13, alin. (4) [i (5): modificarea [i ajustarea 

tarifelor se va efectua în conformitate cu metodologia de stabilire, ajustare [i modificare a tarifelor 

pentru activită]ile specifice ale serviciului de salubrizare aprobate prin Ordinul pre[edintelui Autorită]ii 

de Reglementare nr. 109/2007, respectiv 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: … b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a 

costurilor …, care determină modificarea costurilor cu o influen]ă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 

luni consecutiv. 

La art. 17, alin. (1) din Ordonan]a de Urgen]\  nr.74/2018 pentru modificarea [i completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul de[eurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

[i a de[eurilor de ambalaje [i a Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de 

Mediu „autorit\]ile administra]iei publice locale ale unit\]ilor administrativ-teritoriale sau, ….., 

respectiv asocia]iile de dezvoltare intercomunitar\ ale acestora, au urm\toarele obliga]ii:  

a)s\ asigure colectarea separat\ pentru cel pu]in de[eurile de hartie, metal, plastic [I sticl\ din 

de[eurile municipale; 

b0 s\ ating\, pan\ la data de 31 decembrie 2020, un nivel de preg\tire pentru reutilizare [I 

reciclare de minimum 50% din masa total\ generat\....”    

Solicitarea cuprinsă în adresa operatorului nr. 4459/26.03.2019 este înso]ită de documenta]ia 

impusă de art. 8, alin. (2) din Ordinul 109/2007: fi[ele de fundamentare a noilor tarife propuse, pe 

elemente de cheltuieli [i memoriul tehnico-justificativ prin care se prezintă oportunitatea modificării 

tarifelor, respectiv: 

1. Cantitatea seviciului prestat; 

2. Introducerea `n costul de depozitare a contribu]iei pentru economia circular\; 

3. Cre[terea salariilor; 

4. Actualizarea pre]ului la combustibil,…etc.  

 

Tarifele supuse spre aprobare sunt următoarele:   

  

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere pentru utilizatorii casnici din mediul urban: 11,39 lei 

(persoan\/lun\) exclusiv TVA, respectiv  13,55 lei(persoan\/lun\) inclusiv TVA [i  17,08 lei 

(persoan\/lun\) exclusiv TVA, respectiv 20,33 lei (persoan\/lun\) inclusiv TVA `n cazul 

nerespect\rii colect\rii selective. 

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere [i similare reziduale, pentru toate categoriile de 

utilizatori din mediul urban: 371,66lei/to exclusiv TVA, respectiv 442,28 lei/to inclusiv TVA [i 

557,5 lei/to exclusiv TVA, respectiv 663,42 lei/to inclusiv TVA, `n cazul necolect\rii selective. 

 



  

 

 

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere [i similare reciclabile, pentru toate categoriile de 

utilizatori din mediul urban: 676,62 lei/to exclusiv TVA, respectiv 805,18 lei/to inclusiv TVA [i 

1014,93 lei/to exclusiv TVA, respectiv 1207,77 lei/to inclusiv TVA, `n cazul nerespect\rii 

selective. 

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 modificare de tarif solicitată, în principal, de cre[terea cantit\]ii serviciului 
prestat pe raza ora[ului T\rgu-Neam] [I a modific\rilor legislative prev\zute de Ordonan]a de Urgen]\  
nr.74/2018. Solicitarea de modificare respectă forma [i condi]iile impuse de Ordinul ANRSC nr. 109/2007 
[i prevederile contractuale incidente. 

 
 
 
 
 

Compartimentul Protec]ia mediului 
Ing. Niculina Acatrinei 

 

 

 

 

 
 



                                                             

     Anexa la HCL  
nr.1 la HCL nr.     /…………..2019 

 
 
 

REDEVEN}A {i TARIFE 

 
 

  Redevenţa [i  tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea 

prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 

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

Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam] 

sunt: 

 

1. Redeven]a: 

 

Redeven]a pe 8 ani 

(lei) 

Redeven]a anuala (lei) Redeven]a trimestriala 

(lei) 

2 314 236,32 289 279,54 72 319,88 

 

2. Tarifele aferente activită]ilor prestate: 

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere pentru utilizatorii casnici 

din mediul urban: 11,39 lei (persoan\/lun\) exclusiv TVA, respectiv  

13,55 lei(persoan\/lun\) inclusiv TVA [i  17,08 lei (persoan\/lun\) 

exclusiv TVA, respectiv 20,33 lei (persoan\/lun\) inclusiv TVA `n 

cazul nerespect\rii colect\rii selective. 

- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere [i similare reziduale, 

pentru toate categoriile de utilizatori din mediul urban: 371,66lei/to 

exclusiv TVA, respectiv 442,28 lei/to inclusiv TVA [i 557,5 lei/to 

exclusiv TVA, respectiv 663,42 lei/to inclusiv TVA, `n cazul 

necolect\rii selective. 
- Tarif pentru gestionarea de[eurilor menajere [i similare reciclabile, 

pentru toate categoriile de utilizatori din mediul urban: 676,62 lei/to 

exclusiv TVA, respectiv 805,18 lei/to inclusiv TVA [i 1014,93 lei/to 

exclusiv TVA, respectiv 1207,77 lei/to inclusiv TVA, `n cazul 

nerespect\rii selective. 
 

 






