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Serviciul UAT, Compartimentul Protecţia Mediului
Nr. 2409 din 24.02.2021

C|TRE,
Compartimentul Administra]ie Local\-Rela]ia cu Consiliul Local

INFORMARE
Ora[ul Târgu-Neam] este membru `n Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar\ « Econeam] » din
anul 2008, Asocia]ie din care fac parte Consiliul Jude]ean Neam], cu toate celelalte localit\]i ale
jude]ului, respectiv 2 municipii, 3 ora[e [i 78 comune.
Asocia]ia s-a infiin]at cu scopul de a `mbun\t\]i infrastructura tehnico-edilitar\ a sistemului de
colectare, transport, depozitare [i prelucrare a de[eurilor municipale nepericuloase, precum [i de a
furniza/presta `n comun serviciile comunitare de colectare, transport, tratare [i depozitare a de[eurilor
municipale [i reciclabile din zonele de activitate ale Unit\]ilor Administrativ Teritoriale, pe baza unor
contracte de delegare, atribuite conform procedurilor legale `n vigoare.
~n baza HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru [i a statutului-cadru ale
asocia]iilor de dezvoltare intercomunitar\ cu obiect de activitate serviciile de utilit\]i publice [i a Legii
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit\]i publice cu modific\rile [i complet\rile ulterioare,
ADI „Econeam]” are delegat\ gestionarea sistemului de management integrat al de[eurilor din jude],
având rolul de a monitoriza implementarea [i respectarea m\surilor impuse prin programul de
conformare al Proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]” (SMID).
Conform Statutului Asocia]iei, printre obiectivele acesteea se afl\:
- monitorizarea [i controlul asupra modului de respectare a obliga]iilor [i responsabilit\]ilor asumate de
operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la :
1. respectarea indicatorilor de performan]\ [i a nivelurilor serviciilor,
2.ajustarea periodic\ a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la `ncheierea contractelor de
delegare a gestiunii,

3. respectarea Legii concuren]ei nr. 21/1996, republicat\,
4.exploatarea eficient\ [i `n condi]ii de siguran]\ a sistemelor de utilit\]i publice sau a altor bunuri
apar]inand patrimoniului public [i/sau privat al UAT-urilor,
5. asigurarea protec]iei mediului [i a domeniului public,
6. asigurarea protec]iei utilizatorilor.
Conform SMID, jude]ul Neam] este `mp\]it `n patru zone , arondate fie direct depozitului de de[euri
nepericuloase Girov, fie uneia dintre sta]iile de transfer, Cordun, Tg. Neam], Ta[ca.
Prin SMID ora[ul Târgu-Neam] a beneficiat de urm\toarele investi]ii:
-

`nchidere depozit de de[euri municipale cu suprafa]a.24 477 mp.;

-

costruire sta]ie de transfer de[euri cu o capacitate de 17000 t/an cu dot\rile aferente;

-

construire [i dotare a 84 platforme pentru de[eurile reciclabile.

Ora[ul Târgu-Neam] face parte din Zona 3 a jude]ului `mpreun\ cu 17 comune, toate arondate
sta]iei de transfer [i statiei de sortare Tg. Neam].
Documenta]ia de atribuire pentru Zona 3 a fost aprobat\ de Consiliul Local Târgu-Neam] prin
HCL nr.197/13.10.2015.
Contractul nr. 63/01.03.2017 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activit\]i
componente ale serviciului de salubrizare a unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de
Dezvoltare Intercomunitar\ « Econeam] », din Zona3, jude]ul Neam], este semnat in numele UAT-urilor
de pre[edintele ADI « Econeam] » cu operatorul Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman [i S.C. DIASIL
SERVICE Suceava, cu durat\ contract de la 01.06.2017-31.05.2025. Contractul a fost aprobat de Consiliul
Local Tg. Neam] prin HCL 287/23.12.2017.
Obiectul Contractului este delegarea prin concesiune a gestiunii activit\]ilor componente ale
Serviciului de salubrizare a localit\]ilor, respectiv :
1.

Colectarea separat\ [i transportul separat al de[eurilor municipale provenind de la utilizatorii casnici
[i al de[eurilor similare provenind din activit\]ile comercialedin industrie [i institu]ii, inclusiv frac]ii
colectate separat, f\r\ a aduce atingere fluxului de de[euri de echipamente electrice [i electronice,
baterii [i acumulatori ;

2.

Colectarea [i transportul de[eurilor provenite din locuin]e, generate de activit\]i de reamenajare [i
reabilitare interioar\ [i/sau exterioar\ a acestora ;

3.

Operarea/administrarea sta]iei de transfer Târgu-Neam] pentru de[eurile municipale [I de[eurile
similare;

4.

Sortarea de[eurilor municipale [I a de[eurilor similare `n sta]ia de sortare Târgu-Neam];

5.

Organizarea prelucr\rii, neutraliz\rii [I valorific\rii materiale [i energetice a de[eurilor.

Tarifele actualizate conform OUG nr.74/2018 pentru modificarea [i complatarea Legii nr. 211/2011
privind 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 de mediu, `n
Zona 3 - ora[ Tg. Neam], sunt aprobate prin HCL 360/19.12.2019, respectiv:
Tarifele aferente activită]ilor prestate:
Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban:
Reciclabil 676,62 lei/ton\//2,77 lei/persoan\/lun\ (colectarela platform\/la poart\)
Rezidual 406,18 lei/ton\//9,42 lei/persoan\/lun\ (colectare la platform\/la poart\)
Reciclabil+Rezidual(lei/persoan\/lun\)

Tarif total

12,19lei/persoan\/lun\ (colectare la platform\/la poart\)
Penalizare:=50% pentru nerespectarea colect\rii selective;
Tarife pentru utilizatorii non-casnici:
Reciclabil: 676,62 lei/ton\ (colectare urban/colectare la platform\ rural)
932,78 lei/ton\ (colectare din poart\ `n poart\)
Rezidual: 406, 18 lei/ton\ (colectare urban/colectare la platform\ rural)
503,83 lei/ton\ (colectare din poart\ `n poart\ rural).

Conform Legii 101/2006 de salubrizare a localit\]ii, republicat\,
Art. 26 alin. (1): „În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât [i în
cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită
contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
lit. c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.
[i

alin. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform
prevederilor alin. (1) lit. c), [i să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea
prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.
[i
Art. 30 (1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei
următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată:
(5)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul
utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de
delegare respectivă.
[i
Conform Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit\]i publice, republicat\:
Art. 42 (1)Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice, cu
excepţia serviciului public de alimentare cu gaze naturale:
c)prin achitarea unei taxe, în situaţia în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a
serviciului între operator şi utilizator nu este posibilă din motive tehnice sau comerciale ori în situaţia în
care hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate.
Av\nd `n vedere actele normative prezentate precum [i altele s-a emis HCL 26/23.01.2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea [i aplicarea taxei speciale pentru ora[ul Târgu-Neam].
Totodat\ conform Regulamentului serviciului public de salubrizare a localit\]ilor din jude]ul
Neam]:
„Lipsa contractului pentru colectarea [i transportul de[eurilor municipale cu operatorii licen]ia]i din aria
de delegare — cuantumul amenzii: 500 lei-600 lei pentru persoane fizice [i persoane fizice autorizate [i 800
lei-1000 lei pentru persoane juridice”;
„Constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 500 lei la 1000 lei refuzul utilizatorului de a
`ncheia contracte de prest\ri servicii cu operatorul de salubrizare licen]iat `n aria de delegare respectiv\”.
Conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, se prevede:
p)o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de
reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de de[euri eliminate prin depozitare din
de[eurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului
anual [i cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare [i alte forme de valorificare. Pentru unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au

organizat serviciul public de salubrizare, contribuţia se calculează pentru întreaga cantitate de de[euri
municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuţi în Planul naţional de gestionare a
de[eurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban [i 105 kg/locuitor/an în mediul rural;

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare
(procent)
din care:
Total
Reciclare
Alte forme de valorificare
2018
35%
minimum 30 %
2019
42%
minimum 35 %
2020
60%
minimum 50 %

5%
7%
10%

Ora[ul Târgu-Neam] nu a `ndeplinit obiectivul de reducere a cantit\]ilor de de[euri municipale de la
depozitare din anul 2018 pân\ `n prezent, chiar dac\ sistemul de colectare selectiv\ exist\ implementat [i
mai mult `n anii 2019-2020 s-a achizi]ionat un num\r de 18 platforme `nchise cu c\te 6 module fiecare, 3
pentru menajer [i 3 pentru selectiv, amplasate `n zona de centru (blocuri) a ora[ului. Colectarea selectiv\
pleac\ de la generatorul de de[euri.

Comp. Protec]ia Mediului,
Ing. Niculina Acatrinei

