ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 30.03.2017
privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a
deseurilor municipale si similare provenind din activități comerciale
din industrie și instituții din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 5336 din 24.03.2017 înaintată de
domnul consilier local Constantin Ghica, precum şi raportul de specialitate nr.
5337 din 24.03.2017 întocmit de către Direcţia Tehnică şi de Investiţii;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. ___ din 30.03.2017 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere adresa înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman,
înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 5274/23.03.2017;
Văzând dispoziţiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a)
pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea tariful de colectare, transport si depozitare
a deseurilor municipale si similare provenind din activități comerciale, din
industrie și instituții din Municipiul Roman, la valoarea de 108,4 lei/mc,
exclusiv T.V.A., conform memoriului tehnico-economic justificativ, precum și a
fișei de fundamentare anexă la prezenta hotărâre;
Art. 2. Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data
de 01.04.2017;
Art. 3. Deseurilor municipale si similare provenind din activități
comerciale, din industrie și instituții din Municipiul Roman vor fi transportate si
depozitate la depozitul conform Girov iar depunerile in depozitul temporar
Roman se sisteaza;
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Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.
8/2014 si H.C.L. nr. 26/2013;
Art. 5. S.C. ROSSAL S.R.L. Roman şi Direcţia Tehnică vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Consilier local Constantin Ghica
Nr. 5336 din 24.03.2017

EXPUNERE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifului de colectare, transport
si depozitare a deseurilor municipale si similare
Activitatea de gestionare a deseurilor municipale si a celor similare
provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii in Municipiul
Roman este reglementată prin Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a
localităţilor din judeţul Neamţ, aprobat de Consiliul Local Roman prin H.C.L. nr.
160/12.10.2015 precum și de toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ,
respectiv de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO NEAMŢ” din care
fac parte toate cele 84 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. De altfel ADI
„ECO NEAMT” gestioneaza proiectul cu finantare europeana SMID Neamt care,
din pacate, nu functioneaza inca pe toate componentele sale.
În prezent depozitul județean Girov este în funcțiune. Deşeurile provenind
de la UAT-uri din judet se transportă și se depozitează direct la depozit, fără
sortarea lor, întrucât nu au fost selectați operatorii stațiilor de sortare. Deseurile
produse in municipiul nostru sunt depuse in depozitul temporar Roman a carui
capacitate de depozitare este depasita. Fata de situatia existenta se impune
sistarea depunerilor in depozitul temporar Roman si transportarea lor la
depozitul Girov. Din punct de vedere financiar la momentul actual se plateste
colectarea si transportul la depozitul temporar Roman conform HCL nr. 8 /
28.01.2014 si depozitarea lor conform HCL nr. 26 / 28.02.2013.
Prin adresa nr. 5274/23.03.2017, S.C. Rossal S.R.L. Roman, operatorul
serviciului public de salubritate, a solicitat aprobarea unui tarif pentru activitatea
de colectare, transport si depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor
similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții din
municipiul Roman la depozitul conform Girov. Fata de situatia existenta se
impune modificarea actualelor tarife cu cheltuielile suplimentare legate de
transportul si depozitarea la Girov. Tariful de depunere la Girov a fost stabilit
de catre Consiliul Judetean Neamt prin HCJ nr. 46 / 28.02.2017 in suma de
129,75 lei/to (echivalent 51,9 lei/mc) fara TVA suma ce include si taxa de 80
lei/to instituita la nivel national. In memoriul tehnico-economic justificativ
operatorul de salubritate a justificat noul tarif ce include transportul suplimentar
de 13,5 lei/mc fără TVA si respectiv taxa de depozitare la Girov de 51,9 lei/mc
fără TVA.

Față de cele expuse, rugăm Consiliul Local să aprecieze și să se pronunțe
cu privire la a modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a
deseurilor municipale si similare provenind din activități comerciale, din
industrie și instituții din Municipiul Roman la Depozitul Conform Girov, la noul
cuantum de 108,4 lei/mc, exclusiv T.V.A.
Inițiator,
Consilier local
Constantin Ghica
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Emitent: Direcţia Tehnică
Nr. 5337 din 24.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifului de colectare, transport
si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din activități
comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman

Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 5336 din 24.03.2017 şi
proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Constantin Ghica, am constatat
următoarele:
În prezent activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor
municipale si similare provenind din activități comerciale din industrie și
instituții din municipiul Roman este tarifata in baza HCL nr. 8 / 28.01.2014 si
respectiv HCL nr. 26 / 28.02.2013. Tarifele stabilite prin cele 2 hotarari
mentionate reflecta costurile colectarii deseurilor de pe raza municipiului
Roman, transportul si depozitarea lor in depozitul temporar Roman. Capacitatea
de depozitare a acestui depozit temporar a fost depasita si se impune transportul
si depozitarea deseurilor la alt depozit.
Depozitul județean Girov este în funcțiune. In acest moment deşeurile
provenind din alte UAT-uri din judet se transportă și se depozitează direct la
acest depozit, fără sortarea lor, întrucât nu au fost selectați operatorii stațiilor de
sortare.
Prin adresa nr. 5274/23.03.2017, S.C. Rossal S.R.L. Roman, operatorul
serviciului public de salubritate, a solicitat modificarea tarifului de colectare,
transport si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din
activități comerciale, din industrie și instituții din municipiul Roman. Tariful
justificat prin Fisa de fundamentare pastreaza tariful de colectare in vigoare,
scade tariful de depozitare in depozitul temporar Roman (de 8,07 lei/mc fara
TVA) si adauga cheltuielile suplimentare de transport (de 13,5 lei/mc fara TVA)
si tariful de depozitare la Girov stabilit prin HCJ Neamt nr. 46 / 28.02.2017 (de
51,9 lei/mc fara TVA, tarif ce include si noua taxa nationala de 80 lei/to).

Faţă de cele de mai sus, urmează ca membrii Consiliului Local să
analizeze și să aprecieze cu privire la aprobarea noului tarif. Nota de
fundamentare asa cum a fost intocmita de operator reflecta corect cheltuielile
suplimentare care au aparut datorita modificarilor legislative cat si
imposibilitatii de a continua depunerile in depozitul temporar Roman.
Director Tehnic,
Ing. Dan-Felician IONIŢĂ

